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1.- INTRODUCCIÓN. 

Como en cursos anteriores, dende este Departamento seguimos coa filosofía de 

que Orientación é algo inherente á propia educación e que trata de contribuír á 

formación e asesoramento de toda a Comunidade Educativa. A Orientación e a 

acción titorial convértense nun dos factores determinantes, entre outros, de 

calidade e mellora do ensino. 

Concebimos a Orientación como un “proceso de asesoramento e axuda continua e 

 sistemática” que comeza coa escolarización do alumnado e remata ao termino do 

ensino non universitario. 

Entendemos que o marco de intervención non se limitará a un único modelo, 

debéndose adaptar ás necesidades que vaian xurdindo na acción orientadora e aos 

destinatarios: alumnado, profesorado e resto da Comunidade Educativa. Óptase de 

maneira xeral por un modelo de programas, que permita dar resposta aos principios 

de prevención, proacción, intervención social e desenvolvemento. 

A Orientación educativa e profesional desenvolverase nos tres niveis nos que se 

estrutura a organización escolar. Quedando da seguinte maneira: 

 
 Na aula, a través da acción titorial. 

 No Centro, a través do Departamento de Orientación . 

 A través dos Equipos de Orientación Específicos. 





2.- MARCO LEGAL 

A elaboración do Plan de Actividades do Departamento de Orientación axústase ás 

disposicións legais vixentes do Sistema Educativo. 

 

3.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 
 

O IES MGB de A Estrada é un centro público dependente da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. Está ubicado na Rúa da Cultura s/n na 

poboación de A Estrada, cun nivel sociocultural medio. O centro conta con 18 

unidades, 11 de ESO e 7 de BACH. Na actualidade o centro ten unha alta demanda 

na matricula polo que a ratio da maioría das aulas está no límite . 

A maior parte do alumnado reside na vila, contando cun achegamento fácil e 

rápido ás ofertas culturais, deportivas ou de ocio; non tendo problemas de 

socialización nin doutro aspecto. 

Practicamente a totalidade do alumnado expresase en castelán na súa 

comunicación oral. 

A existencia de alumnos/as inmigrantes é interesante e ten unha certa tendencia 

á alza. 

En canto o persoal docente o centro conta con 45 PROFESORES/AS EN 

TOTAL; 11 profesores titores de ESO e 7 profesores titores de BACH, 1 mestra 
especialista en Pedagoxía Terapéutica e un profesor de Relixión Evanxélica. 

O horario do Centro é dende 08:45 a 14:25 polas mañás e de 16:30 ata 18:10 os 

martes pola tarde. 
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Existe servizo de transporte para o alumnado da ESO sendo utilizado pola 

maioría. 

Neste curso o Centro conta coa seguinte oferta educativa: 

 
 1º de ESO: 3 grupos 

 2º de ESO: 3 grupos 

 3º de ESO: 3 grupos 

 4º de ESO: 2 grupos 

 1° de Bacharelato: 3 grupos 

 2º de Bacharelato: 4 grupos 

 

4.- O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN- PLANIFICACIÓN XERAL 
 

           4.1Infraestrutura e dotación 
 

O Departamento de Orientación está ubicado nun despacho situado nunha zona 

de paso, fronte á Dirección e á Xefatura de Estudos. 

Dispoñemos de aulas destinadas á atención do alumnado con dificultades de 

aprendizaxe e / ou necesidades educativas especiais ( PT ). 
No que se refire ao material, cóntase cun fondo bibliográfico e técnico variado e 

a disposición da Comunidade Educativa e en constante renovación (dentro das 

posibilidades económicas coas que se conta). 
 

4.2 Medidas organizativas 
 

Para poder coordinar e levar a cabo o plan de orientación, na planificación xeral 

do centro contémplanse as seguintes medidas organizativas: 

 

- Reunión telemática mensual do departamento de orientación: unha hora.(MARTES 
19:00) 

- Reunións quincenais e telemáticas de coordinación cos titores e titoras, Xefatura de 

Estudos e PT dos niveis 1º e 2º ESO . 
- Reunións de coordinación da orientadora coa profesora de pedagogía terapéutica que 

tamén realiza as funcións de Xefa de EStudos. 
- Reunións de coordinación cos/as orientadores/as da zona (Primaria e Secundaria). 

 
Calendario de reunións telemáticas de coordinación  DO 
 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
21/09/21 
26/10/21 
23/11/21 
14/12/21 

 
18/01/22 
22/02/22 
22/03/22 
 

 
26/04/22 
24/05/22 
14/06/22 

 
 Toda estrutura organizativa e de intervención terá un carácter adaptativo, podendo 
adecuarse a diferentes escenarios que poidan darse pola situación da pandemia que se 
está a vivir. 
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4.3 Compoñentes do Departamento de orientación 
 

O Departamento está composto por: 

 
 Dona Pilar Méijome Blanco: Funcionaria do corpo de PES na especialidade de 

Psicoloxía e Pedagoxía. Exerce a función de xefa de departamento. 
 Don Augusto Otero Bugidos: Funcionario do corpo de PES. Exerce a función de titor 

de ámbito científico. 
 Dona María Luisa Baamonde Paz Funcionaria do corpo de Mestres, profesora 

especialidade de Pedagoxía Terapéutica. 
 Dona Maria Mansilla Antelo Funcionaria do corpo de PES. Exerce a función de 

titora de ámbito lingüístico. 

 

5.- AS COMPETENCIAS CLAVE DENDE A INTERVENCIÓN 
ORIENTADORA 

 

  Partindo da concepción das competencias clave, estas son traballadas na nosa 
programación da seguinte maneira: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística: utilización da linguaxe nos diferentes 

contextos e situacións, como instrumento de comunicación oral, escrita, de 
aprendizaxe e de socialización. Na nosa programación trabállase entre outras 
formas, mediante o reforzo da PT, mediante a expresión de pensamentos, 
sentimentos e opinións, mediante a procura de información e as lecturas do mundo 
educativo e laboral, etc. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: habilidade 
para utilizar números, operacións básicas, símbolos e formas de expresión e 
razoamento matemático, métodos científicos e destrezas tecnolóxicas. Na nosa 
programación trabállase mediante o reforzo da PT, cálculo dos resultados de test, 
calculo da súa nota media, estatísticas do mundo laboral e educativo, reflexión sobre 
a mellora do medio natural, calidade de vida, saúde … 

3. Competencia dixital: habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 
información e transformala en coñecemento. Utilización das tecnoloxías para a 
aprendizaxe e a comunicación. Na nosa programación trabállase mediante procura 
de información do sistema educativo e laboral, posta en marcha de programas 
informáticos… 

4. Competencia para aprender a aprender: habilidade para iniciar a aprendizaxe e ser capaz 
de continuar de maneira autónoma, utilización de diferentes enfoques metodolóxicos. Na 
nosa programación trabállase mediante as estratexias de aprendizaxe… 

5. Competencias sociais e cívicas: estas competencias permiten vivir en sociedade e 
exercer a cidadanía democrática. Na nosa programación trabállase na acción titorial 
mediante actividades como a convivencia, mediación, habilidades sociais,  
interculturalidade, valores, igualdade… 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: habilidades para propoñerse 
obxectivos, planificar e xestionar co fin de conseguir o previsto. Na nosa 
programación trabállase mediante a toma de decisión, o establecemento do proxecto 
persoal… 

7. Conciencia e expresións culturais: habilidade para expresarse mediante códigos 
artísticos. Na nosa programación trabállase mediante técnicas de expresión e 
dramatización, dinámicas de grupo… 
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6. - ESPAZOS DA INTERVENCIÓN ORIENTADORA 
 

A actuación do departamento de orientación desenvolverase en torno a tres 

eixos, que están estreitamente interrelacionados: 

 

6.1- ASESORAMENTO E APOIO Ó PROCESO DE ENSINANZA E APRENDIZAXE, 

tanto no relativo ás medidas educativas preventivas e ordinarias, como 

extraordinarias. 
 A organización da intervención e atención á diversidade realizarase 

fundamentalmente a través de reunións dos equipos docentes de grupo. Nestas 

reunións propoñeranse as medidas educativas ordinarias e extraordinarias que poida 

necesitar o alumnado. Tanto o tipo de medidas educativas como a forma de 

colaboración da profesora de PT serán modificadas en función dos cambios que se 

vaian producindo e das necesidades que poidan xurdir. 

 

6.2 - ASESORAMENTO E APOIO Á ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL, a fin de favorecer o seguimento do proceso de 

ensinanza e aprendizaxe de cada alumno/a e do grupo, e a súa inclusión e participación 

na dinámica do centro. 

Os plans de acción titorial están deseñados segundo as instrucións marcadas 

pola Administración, as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica, as 

necesidades recollidas na memoria do curso anterior e incluso propostas que os 

titores e titoras fan ao DO, tendo como referencia os seguintes criterios: 
.  Que se adapten ás características e necesidades do alumnado e do centro. 
. Que sexan flexibles e abertos a tódalas posibles modificacións que a práctica e 
circunstancias aconsellen; pero que, ó mesmo tempo, teñan un grao de estabilidade 
suficiente para a súa continuidade. 

Utilízase, como canle principal para o deseño e desenvolvemento dos mentados 

plans, a estructura das titorías, porque a función titorial ten un recoñecemento legal 

e unha consolidación no funcionamento do centro. A través dos titores e titoras é 

máis doado chegar ao resto do profesorado, alumnado e familias. 

 

6.3 - ASESORAMENTO E APOIO Á ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

DO PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL do alumnado, para 

axudarlle nos procesos de toma de decisións. 

Toda a intervención referente a orientación Vocacional seguirá as instrucións e 

directrices dadas pola CCP e as propostas de mellora do curso anterior. 

Seguiranse criterios preferentes como: 

 

 Dinámicas e actividades que favorezan o tránsito do alumnado ás distintas etapas 

educativas. 

 Actividades que melloren a incorporación dos distintos currículos, elección de 

materias, itinerarios,… 

 Asesoramento a toda a Comunidade Educativa sobre aspectos e posibilidades 

académicas e/ou ofertas educativas. 

 Promoción da realización de actividades de orientación nas que participen 

profesionais que aporten visións externas e mais abertas sobre a orientación 
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académica e vocacional. 

 Desenvolvemento de distintos programas externos. P.e: “Proxecto Senda” 
 

7.- DESCRICIÓN DAS ACCIÓNS PRIORITARIAS 

A avaliación de necesidades e avaliación inicial constituirá o punto de partida de 

toda a intervención orientadora; celebrada os días 4, 5,6 e 7 de outubro. Partirase 
dunha análise das necesidades educativas no centro, tendo en conta tamén, a 

valoración final do traballo do curso pasado e as directrices da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. Baseándonos nesta análise e respectando as novidades 

lexislativas establecemos as intervencións prioritarias do departamento para este 

curso . 

Como se apunta anteriormente, propoñemos as seguintes accións prioritarias : 

 

 A resposta á diversidade do alumnado a través de asesoramento ao profesorado, a 

revisión e modificación das medidas de reforzo e apoio implementadas no Centro. ( 

optatividade, Exención da segunda lingua estranxeira, ACs, Protocolos, ...) e 

/ou doutras iniciativas que supoñan a optimización dos recursos do centro. P.e: 
“Programa de apoio emocional” dentro do desenvolvemento do plano de acción 

titorial. 

 Apoio e impulso do PAT como instrumento de desenvolvemento integral do 

alumnado. 

 A promoción da convivencia e a resolución pacífica de conflitos, a través da 

colaboración na diagnose sobre o estado da convivencia e na proposta de medidas 

que redunden na mellora da mesma. P.e: “Programa contrato á convivencia.” 

 A participación activa e implicación das familias no proceso educativo do alumnado. 

 A orientación académica e profesional do alumnado. 
 
 

7.1- Obxectivos xerais. 
 

Os obxectivos xerais que establecemos estruturaranse entorno aos catro sectores 

de traballo: 
 
.- Co Centro 

 

 Asesorar tecnicamente en cuestións de medidas de atención á diversidade, 

Intervención Psicopedagóxica, ... 

 Contribuír á realización de estudos e análise sobre as necesidades do alumnado do 

Centro. P.e: Avaliación Inicial tanto académica como emocional do alumnado. 

 Contribuír, en xeral, ós elementos globalizadores e personalizadores da Educación. 

 Colaborar na organización e planificación de toda clase de actividades educativas 

que teñan en conta a diversidade. 

 Promover a cooperación entre o Centro e as familias. 

 Conseguir unha asunción da Orientación profesional e preparación para a vida 

activa dos alumnos. 

 Aportar asesoramento psicopedagóxico especializado á acción educativa do Centro. 

 Elaboración do PAT e POAP. 

 Elaborar un mapa de recursos de institucións e servizos sociais, culturais, de saúde, 
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..., con influencia na zona e establecer contactos profesionais, e cooperar con ditos 

servizos. 

 
.- Co alumnado 

 

 Potenciar a orientación para todo o alumnado. 

 Axudar alumnado nos momentos de maior dificultade: transición, ingreso, cambios 

de ciclo, elección de materias optativas, elección de materias vinculantes, ... 

 Proporcionar unha orientación académica e profesional individualizada e 
diversificada. 

 Facilitar información sobre o mundo laboral e as saídas académicas e profesionais 

ás que se pode optar tralos estudios de Secundaria. 

 Proporcionar asesoramento e apoio psicopedagóxico ao alumnado que o necesite. 

 Contribuír á introdución de metodoloxías didácticas innovadoras. 

 
 .- Co profesorado 

 

 Coordinar o traballo das titorías e asesorar os/as profesores/as no desempeño da 

función titorial. 

 Asesorar en cuestións como a metodoloxía, organización e  agrupamento do 

alumnado, prestando especial atención ó tratamento flexible da diversidade de 

aptitudes, intereses e motivacións. 

 Transmitirlle información pertinente, acerca da avaliación psicopedagóxica dos/as 
alumnos/as e das características persoais dos mesmos. 

 Facilitar a utilización na aula de técnicas específicas relativas a: xestión de 

emocións, madurez integral persoal, hábitos de traballo, técnicas de estudio, 
programas de enseñar a pensar ... 

 Solicitar a súa colaboración nas actividades promovidas polo Departamento. 

 Asesorar e/ou contribuír na posta en práctica de dinámicas de grupo diversas. 

 Orientalos tecnicamente en relación con actividades e procesos de avaliación 

formativa e orientadora, reforzo e apoio pedagóxico, promoción de alumnos, ... 

 Colaborar na detección de problemas educativos, de desenvolvemento e/ou de 

aprendizaxe que presente o alumnado e a unha rápida intervención para tratar de 

subsanalos. 

 
.- Coas familias. 

 

 Contribuír a unha mellora da comunicación bidireccional (fluída e coherente). 

 Cooperar na relación titores - familias para solucionar os problemas que afecten ós 

seus fillos. 

 Orientar as familias para que asuman responsablemente a educación e 
orientación dos seus fillos. 

 

7.2- Obxectivos específicos por ámbitos 
 

Ámbito de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe 

 Asesorar ó equipo directivo e ó profesorado sobre as medidas educativas 

ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade . 

Colaborar cos equipos docentes na avaliación inicial do alumnado e no 
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establecemento de medidas educativas adaptadas ás necesidades detectadas. 

Colaborar na análise dos expedientes e recollida de información sobre o alumnado, 
especialmente dos alumnos e alumnas que inician este curso a etapa de educación 

secundaria obrigatoria e que presentan necesidades educativas especiais. 

 Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa para que nos distintos 

documentos e actuacións se contemple a atención á diversidade e se favoreza o 

desenvolvemento de actitudes positivas. 

 Participar no deseño, desenvolvemento e seguimento de medidas de carácter 
proactivo, preventivo e compensador das necesidades educativas específicas. 

 Apoiar o desenvolvemento de medidas de atención á diversidade adaptadas ás 

necesidades e características do alumnado. 

 Colaborar cos departamentos didácticos e cos equipos docentes para que se 

fomente a valoración do esforzo no traballo e se potencie o desenvolvemento de 

actividades que favorezan a aprendizaxe significativa. 

 Asesorar e elaborar guías-orientativas para o desenvolvemento das sesións de 

avaliación, na procura de actuacións que permitan dar coherencia ás respostas 

educativas. 

 Promover actividades que impliquen a cooperación entre o centro e as familias. 

 Colaborar e coordinarse cos diferentes servizos e institucións que actúan no 
ámbito da orientación. 

 
Ámbito do plan de acción titorial 

 Asesorar ó equipo directivo na planificación do inicio de curso. 

 Elaborar o plan de acción titorial segundo as instrucións e as directrices da 
Comisión de Coordinación Pedagóxica e segundo as propostas de mellora do curso 

anterior. 

 Contribuír ó desenvolvemento da acción titorial, ofertando asesoramento, materiais 

e propostas de actividades. P.e. Programa de apoio emocional. 

 Impulsar o desenvolvemento de programas e accións que incidan na aprendizaxe 

de valores propios dunha sociedade participativa e democrática, favorecedores dun 
clima de convivencia e de respecto entre as persoas e as diferentes culturas. 

 Asesorar no desenvolvemento de actuacións dirixidas á resolución de conflitos e a 

mellorar as relacións sociais e a convivencia nas aulas e no centro. 

 Potenciar e coordinar a participación en programas destinados a prevención da 

violencia de xénero, de educación para a saúde, de educación afectivo-sexual,etc. 

 Promover actividades que impliquen ás familias e á comunidade educativa. 

 Asesorar nas reunións e relacións coas familias,  para que participen activamente 

no proceso educativo dos seus fillos/as. 

 Asesorar ao profesorado titor na cumprimentación da documentación académica 
do alumnado, en especial do que recibe medidas de atención á diversidade. 

 Colaborar no desenvolvemento das actividades propostas pola Vicedirección do 

Centro, que estean relacionadas coas funcións de orientación e titoría. 

 
Ámbito do plan de orientación académica e profesional 

 Elaborar o plan de orientación académica e profesional segundo as directrices da 
Comisión de Coordinación Pedagóxica e as propostas de mellora do curso anterior. 

 Coordinar accións que favorezan o tránsito do alumnado entre etapas educativas, 
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especialmente cando implique o cambio de centro educativo. P.e. Programa 

“Construíndome”. 

 Colaborar cos departamentos didácticos, equipos docentes e titores/as na 
incorporación ó currículo da orientación académica: elección de materias optativas, 

itinerarios educativos... 

 Orientar e asesorar ao alumnado sobre as posibilidades académicas e laborais, 
así como sobre as ofertas educativas do seu contorno, no momento de finalización 

dunha etapa educativa (ESO, FPB, Bacharelato); con especial atención ó alumnado 

con necesidades educativas especiais. 

 Promover a realización de actividades de información e orientación. 
 

8.- EIXOS DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

8.1 Atención á diversidade 

Nun primeiro momento a optatividade pretende dar unha resposta inicial ás 

necesidades e intereses do alumnado e facilitar así unha educación plenamente 

inclusiva. 

O Departamento de Orientación colaborará no axuste da axuda psicopedagóxica 

ás diferentes necesidades das/os alumnas/os, mediante unha intervención directa, 

ou ben facilitando recursos ou estratexias que incidan naqueles aspectos que 

manifestan a diversidade do alumnado e que están estreitamente relacionados co 

proceso de E-A, tales como a capacidade para aprender, os estilos de aprendizaxe, 

os intereses dos estudantes, etc . 

Como norma xeral, e segundo a lexislación vixente, dende o Departamento de 

Orientación crese firmemente que a mellor forma de intervir (cando sexa posible) é 

dende dentro do mesmo grupo - clase e polo profesor/a implicado/a.Só cando as 

estratexias anteriores se manifesten como insuficientes ou inviables, recorrérase a  

unha intervención máis específica e significativa. Para que isto suceda deben 

esgotarse antes as outras posibilidades. 
 

Actuacións concretas 

 
a) Medidas preventivas 

 

Dentro destas pódense destacar: 

 
 Recomendacións para a elección das optativas máis axeitadas. 

 Asesorarmento nas directrices para o desenvolvemento e mellora persoal integral e  

dos procesos E-A: Técnicas de Traballo intelectual, Organización e planificación do 
estudio, aprender a aprender, ... dentro do PAT. 

 Asesorarmento ós departamentos didácticos sobre criterios e técnicas de 

avaliación, aspectos metodolóxicos, atención á diversidade ... 

 Elaboración de programas / plans de intervención preventivos e de 

desenvolvemento. 

 Colaboración na realización dunha avaliación inicial do alumnado que inclúa 

aspectos psicopedagóxicos e persoais dos/as alumnos/as, e a valoración das súas 

capacidades e intereses; permitindo así, que permitan a detección de alumnos de 

risco. 
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Os pasos a seguir serán: 

 

1.- Analizar a documentación presentada en relación cos alumnos/as para ver 

se nela consta algún tipo de referencia a programas de reforzo ou medidas de 

atención á diversidade. Se fora o caso, buscar toda a información que sobre eles 

puidese haber nos Centros de procedencia. Se neses centros houbera 

Departamento de Orientación a relación sería máis fácil e frutífera. 

2.- Solicitar dos Centros dos que proceden os/as alumnos/as os Informes 

Individualizados de Avaliación, ou documentación pertinente, segundo o caso. 

3.- Asistir a Avaliación Inicial en Outubro para, reunidos tódolos profesores, 

contrastar toda a información que sobre o alumnado se poida ter: 

 
 Informes de avaliación. 

 Posibles informes doutros Departamentos de Orientación. 

 Datos das probas psicométricas aplicadas. 

 Informes dos profesores de cada materia. 

 Análise de producións. 

 
4.- Establecer criterios e medidas de intervención. 

 
b) Medidas ordinarias. 

 

 Asesoramento ao profesorado en aspectos propios da titoría ou do ensino, 
proporcionándolles materiais e instrumentos. 

 Proposta de medidas educativas apropiadas para buscar o progreso de todo o 

alumnado no seu proceso de E - A dentro da aula ordinaria. 

 Atención individualizada mediante reforzos, aos alumnos/as que o requiran, para 

axudarlles a superar as dificultades que presenten. 

 Reunións cos titores para asesorar no traballo de temas específicos, utilizando 
estratexias e instrumentos que se consideren máis apropiados a cada caso. 

 Participación na avaliación e seguimento do proceso E - A dos/as alumnos/as, co fin 

de articular e adaptar as medidas necesarias. 

 
c) Medidas extraordinarias. 

 

Dun xeito xenérico deberase atender á atención á diversidade dentro do 

mesmo grupo con reforzo deseñado e levado adiante polo profesorado do grupo. Ás 

veces, e de maneira extraordinaria, será necesario dar apoio, nos casos máis 

extremos, realizando unha avaliación psicopedagóxica previa e proporcionándolles 

a estes alumnos/as unha axuda específica. 

Cando se vexa que o alumno/a é incapaz de seguir a marcha do grupo, a 

pesar do programa de reforzo, será preciso elaborar conxuntamente cos/coas 

profesores/as e Departamentos correspondentes unha resposta educativa axeitada 

ás necesidades e posibilidades dos/as alumnos/as implicados/as. Nesa resposta 

deberanse indicar aqueles aspectos que se artellan e o sistema de atención que se 
propón para levar adiante esa intervención . Todo este proceso deberá facerse en 
contacto coa familia, que debe estar implicada e ver esta axuda como algo 
favorecedor para o seu fillo/a. 

Os distintos tipos de apoio serán: 

-Apoio dentro da aula ordinaria: a profesora de apoio ou profesor/a con horario de 
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reforzo poderá entrar na aula ordinaria para realizar actividades específicas que 

favorezan tanto a integración do alumnado con necesidades educativas nas 

actividades da aula como no acceso ao currículo. Esta forma de apoio deberá ser 

consensuada. 

-Apoio fóra da aula ordinaria: o alumno sae da aula ordinaria para implementar 

axuda individualizada e especializada. 

 
Atención aos alumnos/as con necesidades educativas. 

 

A profesora de PT forma parte do Departamento e a planificación da súa 

actividade farase conxuntamente despois de analizar a información da Avaliación 

Inicial, e a que nos dan os titores/as, profesores/as e pais. 

A partir desa información analizaranse cal pode ser a mellor forma de traballar 

cos/as alumnos/as con dificultades de aprendizaxe. 
A filosofía sobre o apoio e a compensatoria é a que segue: só sairá da clase 

aquel alumno/a que necesite un apoio moi específico nalgún aspecto concreto, ou 

aquel que non sexa capaz de adaptarse minimamente o desenvolvemento e ritmo 

xeral do grupo. 

 
Procedemento a seguir para a valoración das aprendizaxes deste alumnado 

 

O primeiro en decatarse de que un alumno/a presenta dificultades na súa 

aprendizaxe é o profesorado na súa actividade na aula. De xeito ordinario, o 

profesor intentará facer unha delimitación do problema, tendo en conta 

circunstancias relativas tanto a aprendizaxe por parte do alumno/a como relativas o 

propio proceso de ensinanza. Neste punto o profesorado pode recorrer ao 

Departamento de Orientación, que prestará a súa colaboración tanto na detección 

do problema como na súa delimitación. 

Unha vez feita a anterior análise, o profesorado, tendo en conta as orientacións 

do Departamento de Orientación , poderá modificar algúns aspectos do proceso E - 

A (metodoloxía, propostas de actividades, ordenación espacial do alumnado no 

grupo, 

....) co fin de adecualo ás necesidades detectadas. Trátase de estabelecer as 

medidas de reforzo educativo que sexan necesarias 

Se as medidas adoptadas resultan satisfactorias, o proceso considérase 
rematado. No caso de que o problema persista procederemos a revisar tanto a 

definición do “mesmo” como as medidas a adoptar, repetindo o proceso de forma 

cíclica. 

Cando as medidas de reforzo educativo non sexan suficientes para satisfacer as 

necesidades dun alumno/a concreto/a, e para que este alumnado poida alcanzar o 

máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos da etapa, 

estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas e significativas 

que aseguren o seu adecuado progreso. 

Estas adaptacións curriculares, que estarán precedidas en todo caso dunha 

avaliación das necesidades educativas especiais do alumnado e a conseguinte 

proposta curricular específica, realizaranse buscando o máximo desenvolvemento 

das competencias básicas de acordo coas posibilidades da alumna ou alumno. 

Revisión da ACS: A efectividade da ACS deberá considerarse mínimo, en cada 

avaliación por parte de todo profesorado implicado no seu desenvolvemento. 

Así mesmo, o Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) deberá 
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revisarse ao final de cada curso. 

A escolarización deste alumnado na educación secundaria obrigatoria poderase 

prolongar un ano máis, sempre que iso favoreza a obtención do título de graduado. 

As responsabilidades na elaboración e desenvolvemento da ACS son as seguintes: 

- Profesor/a de área: É o responsable do deseño e desenvolvemento da materia 

adaptada. Deberá participar nunha reunión coordinada polo xefe/a de estudos na 

que se decidirán as medidas que se van adoptar polos diferentes profesionais 

implicados na ACS. 

- Departamento didáctico: Colaborar co profesorado de materia no deseño e 

desenvolvemento da ACS (materiais, metodoloxías, organizacións...) 

- A orientadora: Asesorar ao profesorado de materia no deseño e desenvolvemento 

das ACS, así como facer unha avaliación diágnóstica do/a alumno/a. Estará 

presente en todas as reunións coordenadas pola xefa de estudos que se requiran 

para a elaboración ou revisión da ACS. 

- Profesora de apoio: poderá colaborar na avaliación diagnóstica do alumnado en 

canto a determinar o nivel de competencia curricular nas materias que teñen 

carácter instrumental, implementar o programa de apoio e participar en todas as 

reunións coordinadas polo xefe de estudos ás que sexa convocada. 

- Titor/a: Participación nunha reunión coordinada pola xefa de estudos para a 
elaboración e revisión da ACS. 

- Xefa de estudos: Coordinar unha reunión á que asistirán o/a titor/a, os profesores 

que imparten as materias que se consideren obxecto de ACS . 

- Directora: Enviar a proposta de ACS ao correspondente servicio provincial de 

inspección. 

- Pais/nais ou responsables legais: Terán que ser oídos. 

 
Temporalización 

 
Durante o primeiro trimestre levaranse a cabo principalmente actividades de 

carácter preventivo, e ademais, poranse en marcha o proceso de avaliación de 

necesidades así como de elaboración de MADs para os/as alumnos/as que xa o 

precisen. 

As medidas ordinarias desenvolveranse ao longo de todo o curso, mentres que 

as extraordinarias ubicaranse fundamentalmente en momentos puntuais nos que se 

detecten e rexistren. 

 

8.2  Acción titorial. 
 

Acción titorial na ESO 
 

A acción titorial da mesma maneira que a Orientación, formarán parte, en todo 

momento, da función docente. A titoría será pois, un recurso interno e propio do 

Centro sen descartar a posibilidade de ampliarse cara un apoio máis especializado 

ou puntual. 

Dende esta perspectiva, a titoría debe de incorporar elementos que exceden o 

puramente académico e que poden contribuír ó desenvolvemento de proxectos de 

vida máis autónomos e responsables. 

Así, cando os/as alumnos/as chegan ao Centro é necesario facerllo saber nas 

denominadas "xornadas de acollida", onde son os titores os que se encargan dese 

traballo organizado. ( “PROGRAMA DE ACOLLIDA E TRANSICIÓN”). Este curso tal 
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dinamización veuse alterada pola situación COVID-19, pero aínda así, se fixeron 

dinámicas e actividades de titoría para minimizar o impacto e/ou situacións 

complicadas así como favorecer a acollida e o benestar emocional do alumnado. 

Tamén resulta necesario ter reunións cos pais/nais/titores legais, para informalos 

do funcionamento do Centro e das liñas mestras polas que este se rexe. Tales 

reunións serán prioritariamente de carácter telefónico ou telemático. 

Dende o Departamento colaborarase con toda esta actividade de acollida e 

información a alumnos/as e a pais / nais / titores legais. Así mesmo, procurarase en 

todo momento impulsar a titoría, sobre todo, no referido ao desenvolvemento 

psicosocial e integral do alumnado, así como a optimización do proceso de ensino – 

aprendizaxe e benestar emocional. 

Nos dous primeiros anos (1º e 2º da ESO) os alumnos/as centraranse no seu 

desenvolvemento psicosocial e no camiño a escoller , o cal estará en función tanto 

dos intereses e/ou diversidade como da súa marcha académica anterior. En 3º da 

ESO tamén se lles informa ós/ás alumnos/as das optativas que ofrece o Centro. 

Neste curso hai outras Optativas que ademais xa están vinculadas aos cursos 

superiores que cada quen pense seguir (no caso de querer seguilo) ou cos Ciclos 

Formativos que cada un pense cursar. Por iso no segundo trimestre adicaranse 

sesións da titoría para tratar este tema xunto cos titores. P.e: “Proxecto SENDA” 
En 4º da ESO a xefa do DO implementará o Programa “ Construíndome”. 

Ademais contarase en todo momento co programa Orienta instalado nos 
ordenadores do Centro para que os titorandos/as poidan facer uso del, cando o 
consideren necesario. 
Así mesmo daráselles información e materiais sobre as distintas posibilidades que 

se lles presentan na nova Formación Profesional: Ciclos, horas lectivas de cada un, 

saídas profesionais vinculadas con eles, Centros nos que se imparten, etc. 

Finalmente, considerase fundamental darlles tamén unha mínima preparación para 

a "busca de emprego". Haberá algúns alumnos/as que ao remate da ESO (co título 

de Graduado en Secundaria ou non) que queiran buscar traballo. Para eles é 

necesario coñecer unhas mínimas normas sobre cómo presentarse a unha 

entrevista, cómo facer un pequeno currículo, etc. 

 
Recursos 
 

1) Humanos: Titores, departamento de orientación e xefatura de estudos... 

2) Materiais: Aula do grupo, material de reprografía e materiais do departamento de 

orientación... 

3) Espaciais e temporais. 
 
 

 

 

Temporalización 
 

 
 

 
 

 
 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES TITORIAIS 
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PRIMEIRO TRIMESTRE 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 

 Recibir e acoller aos alumnos/as 
sobre todo, aos novos doutro Centro, 
facilitando  a aceptación entre eles. 

 Facilitar a transición, sobre todo, do 
alumnado procedente de EP. 

 Explicar ao alumnado todo o 
referente á vida e funcionamento do 
Centro. 

 Informar ao alumnado sobre as 
NOF. 

 Obter maior información sobre  os 
alumnos/as do grupo. 

 Coñecer a estrutura e dinámica do 
grupo e intervir si fose necesario 

 Facilitala socialización  e cohesión 
de grupo. 

 Cumprimentalas fichas de 
seguimento 

 Realizala Avaliación Inicial 

Recadar información sobre, estados 
emocionais, Hábitos e Técnicas de 
estudo,… 

Organización dunha axenda escolar 

 Instruír en técnicas de HHSS, 
planificación e organización do 
traballo,... 

 Ensinar a resolver situacións de 
conflito 

 Diario da conduta 

Xerar relacións interpersoais 
satisfactorias e sentido de 
responsabilidade 

 Traballar a asertividade 

Informar e obter información dos 
pais 

 Participar nas sesións de avaliación 
dos alumnos do grupo 

 Coñecer o nivel de integración 
Avaliación 

 

 
 

 Actividades de “Acollida “ e “Apoio 
emocional” 

  Dinámica de grupos 

  Traballo cooperativo 

 T. de HHSS 

 T. De comportamento asertivo 

 Debates 

 Mesas redondas 

 Técnicas Psicolóxicas 

  Cumprimentación de cuestionarios 
persoais 

 T. de observación 

 Entrevistas 

 Reunións 

 T. de dinámica familiar 

 T. de modificación de Conduta 

 Entrevistas, encontros, convocatorias 

 Sesións de avaliación 

 Observación por parte do titor/a 

 Contrastala información obtida nas 
probas coa observación do titor e os demais 
profesores 

 Organizar grupos de actividades tratando 
de integrar a tódolos alumnos 

 Sesión de avaliación 
… 

 

 
 Diámicas 

 Inventarios 

 Programas específicos 

 Listas de alumnos 

 Sociogramas 

 Cuestionarios 

 Fichas de autoreflexión 

 Test 

 Plantillas 

 Fichas técnicas 

 Fichas acumulativas 

 Informes personalizados 

 Escalas de observación 

Programas de instrución (Comentario 
de texto, traballo de subraiado / síntese 
/ ampliación/...). 

 Dossier informático. 

 Test sociométrico. 

 Escala de integración social 

  Programa   de traballo de 
resolución de conflitos. 

  Ficha Psicopedagóxica 

 Guión da sesión de avaliación 

… 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

 Informar sobre os resultados da 
avaliación e analizalos 

  Promover  a reflexión parte 
dos/as alumnos/as 

 Coñecer o rendemento de cada 
alumno/a 

 Detectar e diagnosticar DAs 

 Programar e reorientala 
recuperación dos alumnos coma 
unha acción integrada nas 
actividades escolares. 

 Facilitar información aos 

alumnos/as sobre si mesmos 

 Propoñer e profundizar nas TTIs 

 Organización dunha axenda 
escolar 

 Atender á diversidade  de  
intereses, motivacións e 
preferencias,... 

 Informar ao alumnado sobre a súa 
capacidade, intereses, 
preferencias,... 

 Traballar os procesos de toma de 
decisións 

 Explorar e intervir nos casos de 
alumnos/as con dificultades 

 Mellorar a convivencia 

 Diario da conduta 

 Coordinar a OV e OP 

 Reflexionar sobre os procesos de 
Aprendizaxe 

 Preavaliación 

  Avaliación dos procesos e 
resultados instrucionais 

 

 

  Sesión post-avaliativa para un 
enxuiciamento dos resultados 

 Cumprimentación de inventarios sobre 
Hábitos de Estudo 

 Observación sistemática dos alumnos 
a través de Escalas de Estimación 

 Observación sistemática 

 Análise dos datos obtidos 

 Aplicación de “ Test “ 

  Diagnóstico e Ditame de 
Escolarización 

  Sesións de autoreflexión 

  Programas de HHSS e de 
Comportamento Asertivo 

 Programas de habilidade cognitiva 

  T. De Lectura 

   T. De Estudio 

 T. De Planificación do Traballo. 

  Reunións de Coordinación 
Orientadora 

 Entrevistas 

 Sesións informativas 

 Aplicación de probas de distinta 
natureza 

 Reflexións sobre a relación aptitudes- 
rendemento 

 Iniciación e seguimento de casos 
puntuais 

 Avaliación 
 ... 

 

 

 Fichas informativas para o 
alumnado 

 Escalas de observación 
(intelixencia xeral, aptitudes 
verbais , aptitudes numéricas, 
memoria, atención, 
personalidade,...). 

 Curvas de Rendementos, de 
Capacidades,... 

 Fichas Psicopedagóxicas 

  Probas Pedagóxicas e 
diagnósticas 

  Materiais de reeducación / 
reforzo / recuperación,... 

 Materiais audiovisuais 

 Materiais de Titorías 

 Plan de OV e OP 

 Diagramas decisionais 

 Dossier informativo 

 Documentos teórico/prácticos de 

traballo 

  Probas Psicopedagóxicas de 
distinta natureza 

 Documentos aptitudinais 

 Materiais Psicopedagóxicos 

 Guións pertinentes a cada caso 
... 
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TERCEIRO TRIMESTRE 
OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 

 Informar sobre os resultados da 
Avaliación e analizalos. 

 Informar sobre as distintas 
posibilidades de opcionalidade 
que oferta o Centro 

  Coñecer os intereses, 
aptitudes,... dos/as alumnos/as 

 Valorar as posibles discrepancias 
entre os intereses e aptitudes 
dos/as alumnos/as 

 Diario da conduta 

 Implementar traballos de forma 
más intensiva sobre TTI 

 Organización dunha axenda 
escolar 

 Iniciaciar o proceso de 
cristalización de preferencias, 
motivacións e intereses 

 Facilitar e instruir no proceso de 
toma de decisións 

 Atender á diversidade do 
alumnado 

 Informar dos resultados 
académicos ós pais 

 Valorar o traballo de maneira 
sumativa e final 

 Elaborar o Consello orientador 

 Elaborar a Memoria  de 
actividades orientadoras  e 
titoriais 

 

 Sesión de post-avaliación 

 Revisión de acordos 

 Comentario das optativas que se 
ofrecen 

 Sesións de observación 
 Cuestionarios de intereses, actitudes 

  Sesións informativas entrevistas, 
discusións,... 

 Sesións de titoría 

 Programas de  asesoramento  sobre 
TTI 

 Sesións de traballo en HHSS 

 Dramatizacións 

 Sesións informativas 

 Sesións de valoración 

 Procesos de toma de compromisos 
persoais 

 Exercicios de simulación sobre Toma 
de Decisións 

 Sesións de instrución no proceso de 

Toma de Decisións 

 Actividades informativas 

 Sesións de tratamento de necesidades 
e temas de interese dos alumnos/as. 

 Entrevistas/Reunións/Encontros 

 Analizar cos alumnos, pais e titores, 
tódolos datos de que se dispón 

 Valoración do programa 

 Reunións 

 

 Guión da sesión 

 Escalas 

 Cuestionarios 

 Rexistros 

 Material de PAT 

 Guións base das actuacións 

  Documentos teóricos de 
Condutas Asertivas 

 Cadernos de Acción Titorial do 

alumnado 

  Deseños sobre procesos de 
Toma de Decisións 

 Información do/a alumno/a 

 Expediente do/a alumno/a 

 Informe Psicopedagóxico 

 Modelo de “Consello Orientador” 

  Programación de actos e 

memoria de final de curso 

 Memoria 
 … 

 

 

Acción titorial no bacharelato 

 
En canto ao Bacharelato, non se contempla unha hora lectiva presencial co alumnado 

adicada á titoría, polo que a función titorial deberá canalizarse a través da acción educativa 

global. 

A orientación educativa e profesional nestes estudos terá como obxectivo esencial 

apoiar ao alumnado no seu proceso educativo e facilitarlle a toma de decisións sobre as 

opcións académicas e profesionais máis acordes coas súas capacidades, intereses e 

necesidades formativas. 

Tamén prestará asesoramento individualizado ao alumnado que o solicite. Para isto 

concrétase un horario de atención ao alumnado que estará visíbel na porta do 

Departamento, así como todos os recreos cos que conta o alumnado.
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8.3 A orientación vocacional e profesional. 
 

A configuración deste ámbito  tamén deberá estar recoñecida, apoiada e respaldada 

polo Equipo Directivo, Departamento de Orientación, Orientadora e Claustro, existindo así 

implicación de toda a Comunidade Educativa. 

 
Dito programa comprenderá tres fases fundamentais: 

 
1) Fase de información-investigación, que perseguirá ampliar os coñecementos que o 

alumnado ten sobre sí mesmo, sobre o sistema educativo e o mundo socio - 

laboral, así como dotar ós alumnos con habilidades e estratexias persoais de 

búsqueda, selección e tratamento da información. 

 
2) Fase de reflexión- integración, onde se pretende evocar unha reflexión sobre o 

axuste que se dá entre a realidade persoal do alumnado e as opcións ou 

posibilidades que se lle presentan. 

 
 

3) Fase de toma de decisións, onde o alumno debe optar por unha das alternativas 

que se lle ofrecen. 

 
 

Obxectivo principal. 
 

“Preparar progresivamente aos alumnos/as para que sexan capaces de elixir por 

si mesmos, ao finalizar os seus estudos, a profesión que responda mellor  as 

súas posibilidades persoais, valores e expectativas ante a vida.  A 

autoorientación “. 

 
Obxectivos xerais.- 

 

  Axudar ao alumnado a fixarse novas metas e obxectivos profesionais ou 

académicos en consonancia cos seus estudos. 

 Facilitarlle o tránsito do mundo escolar á vida profesional ademais dunha boa 
integración persoal integral. 

 Preparalos adecuadamente para o momento en que se plantexen obter o seu 

primeiro emprego ó tempo de encauzar os seus problemas e inquietudes 

académicas. 

 Informar sobre Itinerarios de inserción laboral. 

 
Principais liñas de intervención 

 

 Dar a coñecer ao alumnado os obxectivos e funcións do servizo de Orientación 

na vida do Centro e en relación cos propios alumnos. 

 Conseguir información acerca das súas aptitudes e características persoais, co 

fin de proporcionarlles, cando se precise, unha axeitada e acertada orientación. 

 Favorecer mediante técnicas individuais, que o/a alumno/a coñeza, e  en 
calquera caso, acepte as súas auténticas capacidades e rasgos de personalidade 

máis importantes, (desenvolvemento equilibrado e axeitado da súa persoa ) e así 
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mesmo, axudarlle a superalos problemas que se presenten (sexa da natureza 

que sexa), si se dera o caso (autocoñecemento). 

 Proporcionar información ao alumnado sobre os distintos itinerarios académicos e 
sobre a situación académica actual e as novas tendencias do traballo. 

 Avivar no/a alumno/a unha inquietude e interese polo mundo laboral o tempo  

que se estimula a reflexión sobre as distintas saídas ocupacionais e posibilidades 

profesionais ou académicas. 

 Promover a cristalización de preferencias, motivacións e intereses do alumnado. 

 Guiar vocacionalmente e proporcionar información a aqueles alumnos/as que 

decidan abandonar os seus estudos ou no seu caso finalizalos mesmos, e seguir 

un determinado itinerario educativo. 

 Distender habilidades de búsqueda e tratamento da  información,  e  de 
conceptos sobre o mundo profesional e o rol do traballo na vida persoal. 

 Beneficiar procesos de madurez vocacional dos/as alumnos/as. 

 Desenvolver capacidades como: pensamento creativo, crítico e obxectivo. 

 Informar ao alumnado sobre distintas posibilidades educativas, vocacionais e 

profesionais. 

 Deseñar a Orientación académica e profesional de forma continua e progresiva, 

dando especial importancia ós “ momentos críticos” e a cristalización vocacional. 
 Desenvolver habilidades para formular o “ Currículo Vitae “, superalas distintas 

probas de selección profesional ,..., dándolles a coñecer tamén os sistemas e 

técnicas que se soen empregar habitualmente no proceso de selección de 

candidatos para a obtención dun posto de traballo. (Habilidades para a búsqueda 

de emprego). 

 Estimular as destrezas de resolución de problemas e de toma de decisións dunha 

maneira reflexiva. 

 Afrontar o Consello Orientador. 
 Asesorar individualmente aos alumnos/as que o necesiten por indicación do titor 

ou a petición da familia. 

 Informar ás familias e promover a súa participación. 

 Avaliar as actividades realizadas durante o curso dentro do que é o 
Departamento de Orientación. 

 
Temporalización 

 

O Plan de Orientación Académico-Profesional iniciarase xa durante o primeiro 

trimestre analizando a propia realidade do alumnado. 

 
Durante o 1º Trimestre as actividades centraranse no autocoñecemento, 

coñecemento dos compañeiros/as e recepción e búqueda de información 

académica, así como das diferentes opcións. A cronoloxía seguirá con contidos 

de identificación de alternativas, e preferencias. A conclusión do programa en si é 

a de chegar a un proceso de toma de decisións coherente, realista e maduro, 

para así configurar unha correcta realización dun “Proxecto de vida”. 
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ACTIVIDADES 
EN GRUPO 

 

ACTVS. 
INDIVID. 

 

PROCEDEMENTOS 
 

MATERIAIS 

 
 

Sesións informativas, 
motivadoras e 
reflexivas 

  

- Técnicas de exposición 
- Sesións informativas 
- Entrega de documentos 
teórico-informativos 
- Envío de circulares de 
presentación. 
-... 

- Documentos informativos 
(concepto de Orientación, 
composición do 
Departamento, funcións, 
carta dos dereitos e 
deberes dos alumnos...) 
- Dípticos. 
- ... 

 
 

- Aplicación de test e 
probas de distinta 
natureza 
- Técnicas de 
observación 
- Grupos de 
discusión 
- Dinámicas de 
grupo. 
-... 

 

 
 

- Entrevistas 
- Cuestionarios 
-... 

 

- Metodoloxía activa 
facendo partícipe ó propio 
alumno/a sobre o 
coñecemento da súa 
propia persoa 
- Predominio da 
autorefrexión 
-Asignación de funcións e 
responsabilidades 
-Distribución de roles 
-... 

 
 

- Cuestionarios (situación 
socio-familiar, cultural, 
aptitudes, T.T.I., H.H.S.S, 
Personalidade, autoestima, 
...) 
-Rexistros acumulativos 
-Fichas de autoavaliación 
-... 

- Tormenta de ideas. 
- "Role-playing" 
-Cuestionarios 
-Mesas redondas 
- Debates 
-Philips 66 
- ... 

 

 
 

- Entrevistas 
estruturadas 
- Escalas de 
observación 
-Lista de control. 
- ... 

  
 

- Cuestionarios (intereses, 
actitudes, adaptación social, 
autoestima, de valores, ...). 
- Test sociométricos 
- Rexistros de incidentes 
-... 

- Técnicas de 
dinámica de grupos 
- Programacións de 
HHSS 
- Programacións de 
Condutas asertivas 
-Dramatizacións 
- ... 

 
 

- Entrevistas 
- Sesións 
informativas e de 
consello persoal 
- ... 

 
 

- Traballo de forma 
cooperativa e participativa 
dende todos os alumnos 
posúen un papel activo no 
proceso 

 

 

- Cuestionarios de distinta 
natureza segundo proceda. 
- ... 

 

- Cuestionarios 
- Técnicas de 
Dinámica de Grupos 
-Estudio de casos 
- Sesións 
motivadoras 
- ... 

 
 

-Entrevistas 
- Traballo Psico- 
pedagóxico 
- ... 

 

- Traballo reflexivo e 
activo donde se deberá 
espertar no alumno/a 
interese e motivación, 
procurando superar 
momentos críticos e 
cristalizar intereses e 
vocacións 

 

- Exemplares de distintas 
probas 
- Supostos prácticos 
-Documentos informativos 
precisos puntuais (sobre 
información de estudios 
posteriores,vocación, ...) 
-... 



 

    
 

 

- Documentos teóricos 
- Técnicas de  - Procurar en todo (asesoramento sobre 
dinámica de grupo  momento o distintos itinerario 
-Conferencias - Entrevistas contacto/ponte e relación académico/educativos/ 
-Visitas Estruturadas co mundo socio-laboral laborais/ ...) 
- Tomas de contacto - ... - Unha metodoloxía -Guías informativas. 
- ...  realista -Mapas de saídas laborais, 

   educativas, ... 

   -... 

- Charlas 
- Coloquios 
- Estudio de casos. 
- Encontros 
- Traballos en grupo 
- ... 

 

- Traballo 
individual 
- Avaliación 
psico-pedagóxica 

  

- Documentos formativos 
respecto a distintos 
aspectos a que se refire dito 
obxectivo operativo 

 
- Sesións 

  
- Desenvolvemento dunha 

 

informativas e formación individual o - Tódolos documentos que 
formativas puntuais máis integral posible e se consideren oportunos ó 
e concretas buscando una madurez e caso 
- Charlas cristalización vocacional  

- Debates   

-...   

- Estudio de casos.    

-Traballo en    

pequenos grupos - Atencións - Instrución de carácter - Casos hipotéticos. 
- Sesións individuais dinámico en aspectos -Documentos de 
suxerencias - ... sobre todo suxerencias sobre os 
procedimentais  procedimentais no distintos procedementos a 
- Dramatizacións.  proceso de Toma de levar a cabo. 

- ...  Decisións. - ... 

 

- Encontros 
-Observacións 
-... 

-Entrevistas 
persoais 
- Avaliación 
Psico-pedagóxica 
-... 
 

  

- Exemplares que se 
estimen oportunos ó tema. 

 

 
9.- INTERVENCIÓN E COORDINACIÓN COS CENTROS DA 
ZONA 

 

Este curso, e con especial interese, perseguimos consolidar a 

coordinación cos  departamentos de orientación da zona (Primaria e 

Secundaria), co fin de intercambiar, unificar e apoiarnos en aspectos coma: 

información , intervencións e instrumentos de traballo, técnicas,…. asegurando 

a coherencia entre etapas e facilitando o tránsito do alumnado entre os 

distintos centros e etapas educativas. Para todo iso e durante o curso (ao igual 

que os pasados) levaranse a cabo diferentes reunións de maneira telemática e 

con certa estabilidade no tempo. 

 



 

O horario previsto é de 19:00 a 20:30 (establecese este horario para 

conseguir a asistencia de todos os orientadores/as dos Centros da zona) . 

 
Calendario INICIAL E MÍNIMO de reunións telemáticas de coordinación  dos 
DOs da zona  (Primaria e Secundaria)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.-METODOLOXÍA PARA O PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
 
 

  A práctica diaria da orientación educativa no IES debe asumir unha metodoloxía de 
traballo inclusiva dos diversos modos de concibir a orientación, así como, das 
diversas formas de organizar na vida diaria o traballo psicopedagóxico. A 
metodoloxía de traballo no Departamento de Orientación ten as seguintes 
características: 

 

 Metodoloxía centrada na prevención. É dicir, trátase de intervir antes de que 
existan situacións de risco ou problemas escolares. 

 Metodoloxía incluída no currículo e na práctica educativa. O traballo da 
orientadora debe ser unha tarefa planificada para todos os cursos e as etapas 
educativas do instituto. 

 Metodoloxía de carácter  sistémico e colaborativo. O traballo da orientadora é 
unha tarefa interdisciplinar na que deben participar todos os membros da 
comunidade educativa e todos os contextos educativos. 

 Metodoloxía ao servizo da atención á diversidade. A intervención debe partir da 
existencia dunha diversidade de condicións persoais nos alumnos (de intereses, 
motivacións, capacidades, dificultades...) 

 Metodoloxía baseada na intervención mediante programas. Os programas terán 
as adaptacións correspondentes segundo as características e necesidades de 
cada nivel educativo e de cada grupo de alumnos. 

 Metodoloxía baseada no asesoramento individualizado. É importante a atención 
individualizada dos alumnos para atender de modo persoal as necesidades 
educativas de familias e alumnado. 

 Metodoloxía baseada no asesoramento a profesorado, á organización escolar e 
ás familias. Asesoramento técnico dos profesores sobre aspectos relacionados 
co desenvolvemento curricular, a mellora da práctica educativa e da metodoloxía 
do ensino. Asesoramento ao equipo directivo en todos os aspectos relacionados 
coa acollida e a inclusión dos alumnos, na toma de decisións para realizar 
medidas de atención á diversidade, ou nas cuestións relacionadas coa formación 
do profesorado e coa innovación educativa. E orientación familiar. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 

19/10/21 
 
 

 
 

15/03/22 
 

 
 

03/05/22 
 



 

 

 Metodoloxía baseada nas novas tecnoloxías da información e a comunicación 
(TIC) Actualmente é imprescindible a incorporación dos recursos tecnolóxicos 
para moitas das actividades psicopedagóxicas. 

 

10.1.-TÉCNICAS DE TRABALLO PARA A INTERVENCIÓN 
ORIENTADORA 

 
As técnicas de traballo utilizadas polo Departamento de Orientación responden 

a unha visión  ecléctica e inclusiva da intervención psicopedagóxica. Deste xeito a 
utilización dunha ou outra técnica dependerá da natureza do problema abordado e 
dos destinatarios da intervención. A continuación ofrecemos unha selección das 
técnicas máis utilizadas: 

 

 Técnicas de traballo para a orientación educativa dirixidas aos alumnos: 
 

 A avaliación psicopedagóxica. 
 A observación (rexistros anecdóticos, escalas de observación,  

autoinformes, rexistros  acumulativos...). 
 A entrevista. 
 As técnicas estandarizadas. 

 

 Técnicas de traballo para a orientación dirixidas ao grupo-clase:  
 

 Dinámica de grupos (mesa redonda, debate,  philips 66, seminario,  
choiva de ideas,  role- playing, sesión de tribunal, etc.). 
 Sociograma. 

 

 Técnicas de traballo para a orientación dirixidas ao centro educativo: 
 

 Utilización de materiais curriculares para a orientación educativa. 
 Programas específicos para a acción titorial. 
 Asesoramento e formación do profesorado e pais. 
 Entrevistas coas familias. 

 
 

11.- TEMPORALIZACIÓN 
 
 

 A planificación das actividades do Departamento de Orientación para este curso 
realízase durante os meses de xuño e setembro por todos os membros do 
Departamento, partindo sempre da experiencia acumulada en anos anteriores, e sobre 
todo do presente. 
 
Para iso, divídense as diferentes actividades e actuacións nos diferentes meses 
lectivos.  
 
A trazos xerais presentamos a seguinte táboa: 
 



 

 
 

 
 
 
 

12.- RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
 

 Humanos: Titores , profesorado e persoal do Centro, así como axentes externos 
especializados. 

 Materiais: Aulas, concepto de aula aberto así como diversidade de materiais e 
instrumentos. 

 Espaciais e temporais .Etc. 

 
 
 

13.- AVALIACIÓN DO PROGRAMA DE ORIENTACIÓN. 
 

O plan de actividades do Departamento someterase a un proceso continuo de 
avaliación formativa; cos obxectivos de valorar en que medida conseguimos os obxectivos 
planeados, obter información de calidade sobre o contexto e mellorar a nosa intervención 
orientadora. O Departamento de Orientación establecerá os criterios de avaliación 
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SETEMBRO-
OUTUBRO 

Recollida de información do 

alumnado, avaliación 

psicopedagóxica cando sexa 

necesaria, reunions para o axuste 

de MADs, realización de 

adaptacións necesarias, inclusión 

nos programas e asignación de 

reforzos educativos. 

Reunións cos titores/as 

para explicar os contidos 

da acción tutorial por 

niveis. 

Identificación de novas 

necesidades n o ámbito das 

eleccións vocacionais 

NOVEMBRO-
DECEMBRO 

Seguimento e apoio do proceso 

educativo. Elaboración de 

informes, medidas/plans e 

axustes nas intervencións. 

Realización de actividades 

relacionadas coa inclusión 

do alumnado no centro no 

grupo-clase, para a mellora 

da convivencia e para o 

seu desenvolvemento  

personal integral. 

 

 

XANEIRO- 

FEBREIRO 

MARZO 

ABRIL 

 
 

Revisisón de actividades  

programas específicos: 

intelixencia emocional, 

autoestima, educación  

sexual… 

Asesoramiento grupal 

sobre itinerarios 

académicos e profesionais 

en lanass ti torías grupais. 

XORNADAS DE 

ORIENTACIÓN. 

MAIO 
XUÑO 

Revisión das adaptacións 

curriculares, reforzos e todas as 

MADS tomadas. 

 Asesoramento 

individualizado do 

alumnado no Departamento 

de Orientación 



 

relacionados cos distintos ámbitos de intervención. A través da avaliación interna e externa, 
obteranse conclusións e propostas para mellorar a planificación e o traballo orientador para 
os próximos cursos. 

 
             Algúns dos instrumentos e actividades de avaliación que podemos levar a cabo son: 

 

 Análise e valoración das actividades realizadas nas reunións de 
coordinación cos diferentes membros do Departamento de Orientación. 

 

 Análise e valoración dirixida aos alumnos para a súa valoración das 
actividades realizadas no curso e a orientación recibida. 

 

 Análise e valoración dirixida aos titores e profesores para recoller as 
valoracións sobre as actividades postas en marcha e o apoio recibido. 

 
 

 Rexistro de datos da orientadora dos programas, consultas e 
asesoramentos realizados ao longo do ano cos alumnos, pais e profesores. 

 
Así pois, a avaliación concibirase como un elemento de retroalimentación. 

Botaranse man de instrumentos de diversa índole como: cuestionarios, escalas, 

entrevistas,… co fin de obter unha recollida de información, cualitativa e 

cuantitativa, tanto a nivel procesual como final. Con todo iso farase unha 

posterior reflexión e incluso introdución de cambios se fose necesario. 

 

13.1 PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN 
 

Constará dunha avaliación continua, onde realizadas as diversas intervencións, 
faranse as respectivas valoracións e reflexións con distintos instrumentos. 

Procurarase en todo momento a sistematicidade buscando a regulación da 

propia acción orientadora. Buscarase a obtención dunha información sobre todo 

enriquecedora e xuiciosa, para así redirixir de maneira axeitada as posibles 

decisións que se poidan tomar. 

 
.- COMO SE AVALIARÁ. 

 
A través das reunións do propio Departamento, das reunións cos titores, da 

opinión e valoración das persoas implicadas, de cuestionarios, recollida de 

información a través de cuestionarios deseñados a tal efecto ou tamén a través 

de entrevistas abertas. 

 
.- CANDO SE AVALIARÁ 

 
Destacaranse tres momentos principais: 

 Avaliación inicial: estaría constituída pola avaliación de necesidades. 

 Avaliación formativa: ó longo de todo o curso e despois de determinadas 

actividades realizadas, o que permitirá tomar decisións no transcurso do proceso. 

 Avaliación final: realizarase ó remate do curso, e consistirá nunha reflexión 

e análise xeral de todo o plan. Os seus resultados plasmaranse na memoria 

anual de xeito que sirvan de base para, o vindeiro curso, manter aspectos do 



 

Plan actual, así como de modificar aqueles que se considere preciso. 

 
.- SEGUIMENTO 

 
O seguimento e avaliación do plan de orientación realizaráse a través das 

reunións periódicas que se contemplan nas medidas organizativas e nas que 

sobre a orientación se realicen ao longo do curso. 

As modificacións introducidas e a valoración global do grao de consecución 

dos obxectivos propostos e das actividades realizadas reflictiranse na memoria 

final, así como as propostas de mellora que, de selo caso, se considere 

oportuno incorporar no plan do próximo curso. 

 

13.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Instrumentos de medida. 

 Discusións individuais/colectivas dos distintos compoñentes e implicados 

no proceso, procurando unha interpretación e enxuiciamento da información 

obtida. 
 Cuestionarios para alumnos, titores e pais. 

 Fichas de autoavaliación e tablas de autoreflexión. 

 
Un dos instrumentos que mais se utilizarán pola súa funcionalidade e 

precisión para medir o grao de satisfacción , será unha enquisa modelo que 

contempla 6 dimensións (interese polo tema, claridade na exposición, medios 

didácticos empregados, aplicación práctica da información recibida, grado de 

cumprimento das expectativas e satisfacción global) cunha escala de resposta 

tipo lickert (sendo 1 totalmente en desacordo, e 5 totalmente en acordo). 

 

13.3  QUE SE AVALIARÁ - CRITERIOS DA AVALIACIÓN 
 

Os criterios a priori servirán de guía ao proceso de avaliación da 

actividade desenvolta polo Departamento de Orientación e serán: 

 Grao mínimo de consecución dos obxectivos propostos. 

 Relación e coherencia entre os obxectivos , actividades e os resultados. 

 Adecuación das actividades, recursos, temporalización, priorización e 

estratexias metodolóxicas. 

 Grao de satisfacción dos implicados. 

 Viabilidade para levalo á práctica. 

 Axuste á propia realidade do Centro. 

 Efectos conseguidos non previstos. 

 Indicadores de logro. 

 

 

 14.- MEMORIA FIN DE CURSO DO DEPARTAMENTO 
 

 Na memoria final de curso, realizarase unha síntese reflexiva das actividades 
realizadas por todos os membros do Departamento. Incluirá os logros alcanzados, 
dificultades atopadas e as propostas de mellora. Coa finalidade de mellorar a nosa 
intervención o ano seguinte. 
 



 

Incluirá, entre outros, os seguintes puntos: 

 Procedementos seguidos para a elaboración. 

 Desenvolvemento e avaliación do plan de actividades do Departamento. 

 Síntese das actividades realizadas en cada ámbito de intervención (Proceso de 
Ensino aprendizaxe, Plan de Acción Titorial e Programa de Orientación 
Académica e Profesional). 

 Funcionamento do equipo de traballo do Departamento de Orientación. 
 

15- PROPOSTAS DE MELLORA. 
 

 

A propia natureza activa e dinámica do proceso educativo / orientador en 

xeral, fai necesario unha análise e revisión constante de todo o “engranaxe” e o 

seu “funcionamento”. 

Esta revisión conlevará tomas de decisións de cara a realizar cambios, así 

como a búsqueda de propostas de mellora, co fin de optimizar o propio 

programa en sí. 

Buscarase en todo momento e de maneira constante, unha maior 

concienciación / implicación real e activa de toda a Comunidade Educativa; pero 
sobre todo do Equipo Educativo. Facendo así partícipes activos de todo o 

proceso orientador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ANEXOS 



 

 

 16.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN ANUAL DE PEDAGOXÍA 
TERAPÉUTICA 

 
 

1. NTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 O plan de actuación anual que presento, segundo os epígrafes propostos no índice, 
persegue establecer unha resposta educativa que contemple a globalidade dos alumnos/as 
atendidos, pero tamén a súa individualidade. Así, parte da estrutura exterior concrétase en 
cada alumno/a a través da atención individualizada; tomando en consideración á familia, ao 
equipo docente, ao claustro, á comunidade educativa e a sociedade  en relación co 
alumnado, e as súas necesidades. 
 
 

 

F+ ED + CL + CE + S  

 

 

ALUMNADO  

 
  
O presente Plan Anual está dirixido á miña intervención coma mestra de Pedagoxía Terapéutica no 
IES Manuel García Barros, tendo como finalidade a organización do proceso de ensino-aprendizaxe 
do curso académico 2021-2022. 
 Esta intervención diríxese, fundamentalmente, á atención ao alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoio Educativo (NEAE), que segundo o establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, e tendo en conta o decreto para a 
mellora da calidade educativa:  “Os alumnos e alumnas que requiran dunha atención educativa 
diferente da ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas da 
aprendizaxe, TDAH, altas capacidades intelectuais, incorporación tardía ao sistema educativo, ou por 
condicións persoais ou de historia escolar”.  

 Teremos en conta o que nos dí o  DECRETO 229/2011, de 7 de diciembre, polo que se regula a 
atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos 
que se imparten as enseñanzas establecidas na Ley orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
 Así pois, tendo en consideración a lexislación vixente no Decreto 229/2011,no Decreto 86/2015, 
do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia, así como as funcións do profesorado de PT recollidas na orde 
de orientación ( Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento 
da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 
120/1998 (DOG 31 de xullo de 1998), mencionando o esforzo en materia de convivencia escolar 
impulsado polo Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia, que, no 
marco da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, e do 
Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia 
e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, estando a traballar na 
elaboración de protocolos e orientacións que faciliten a atención da diversidade do alumnado, 
incluíndo o apoio condutual positivo, a prevención, detección precoz e abordaxe do acoso escolar e os 
tempos e espazos de tempo libre. Tendo en conta todo o anterior elaboramos a presente 
programación. 
 
 



 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS    CLAVE 

 
 Un dos obxectivos cos alumnos/as con NEAE é o de “Introducir os nosos/as alumnos/as 

nas Competencias Clave”. Deste modo tódalas actividades que realicemos ao longo do presente curso 
académico estarán moi vinculadas coas mesmas, tal e como establece o Decreto 105/2014, e có feito 

de que os nosos alumnos/as desenrolen unha serie de capacidades de carácter práctico, que lle 
permitan (xeneralizar as aprendizaxes especialmente das competencias lingüística e matemática ao 
resto das materias do currículo) desenvolverse na súa vida cotiá presente e futura dun modo o máis 
autónomo posible. 

 
 A continuación citámolas por orden de prioridade vinculándoas con certos obxectivos de 

carácter máis específico que pretendemos alcanzar: 
 

 Comunicación Lingüística: Implica, pola nosa parte, a potenciación do uso da 
linguaxe oral ou ben dalgún Sistema Alternativo de Comunicación. Búscase: 

 Consolidar o uso dalgún sistema de comunicación que permita expresar: pensamentos, 
emocións, sentimentos, necesidades … 

 Fomentar a intención comunicativa. 
 Utilizar diferentes códigos expresivos para coñecer a realidade e poder desenrolar 

aprendizaxes escolares e aqueles vinculados coa vida cotiá. 
 Fomentar o traballo colaborativo para adquirir e desenrolar habilidades lingüísticas que a 

súa vez favorezan as habilidades sociais. 
 

 Matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía: Intentando 
desenvolver habilidades para utilizar e relacionar os números, as súas operacións, o razoamento 
matemático… para producir e interpretar distintos tipos de información, e resolver problemas 
relacionados coa vida cotiá. Búscase: 

 Recoñecer distintos usos e utilizar códigos numéricos sinxelos. 
 Resolver problemas de forma eficaz. 
 

 Aprender a Aprender: Dispoñer de habilidades para iniciarse en diversos 
aprendizaxes e ser capaz de continuar aprendendo de forma cada vez máis autónoma. Búscase: 

 Adquirir conciencia do que se pode facer por un mesmo e do que é necesario facer con 
axuda doutras persoas ou recursos, é dicir, tomar conciencia das capacidades e limitacións propias. 

 
        Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor,  xa que debemos ter 

presente a importancia de adquirir habilidades para desenvolverse con soltura e autonomía na 
vida cotiá. Búscase: 

 Dotar ós nosos alumnos/as de habilidades da vida diaria que lle permitan 
desenvolverse socialmente dun modo autónomo. 

 Adquirir unha autoestima e autoconcepto axustados a súa realidade, intentando 
que prime unha visión positiva. 

 

 Social e cívica: Posibilitar a comprensión da realidade social na que se vive, 
cooperando e convivindo, nunha sociedade plural e diversa. Búscase: 

 Ser capaz de colocarse no lugar doutro e comprender o seu punto de vista. 
 Recoñecer no entorno situacións de risco e os símbolos de uso frecuente que poden 

poñer en perigo a súa saúde e a súa integridade, e solicitar axuda ante situacións de malestar e 
ameaza. 

 Adquirir normas sociais, adaptándoas a diferentes contextos e situacións. 
 Normalizar a vida diaria no centro do alumnado con NEAE. 

 
Dixital. Asociada ao tratamento e análise da información utilizando técnicas 

diversas: escritas, audiovisuais, dixitais....  Búscase: 



 

 Utilizar o ordenador para a realización de actividades formativas e lúdicas. 
 Tomar conciencia das consecuencias que se poden derivar dun uso incorrecto  das 

novas tecnoloxías e en especial das redes sociais. 
  
 Conciencia e expresións culturais: Supón coñecer e valorar positivamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, considerándoas coma parte do patrimonio 
dos pobos. Búscase: 

 Fomentar unha actitude aberta, respectuosa e crítica cara as diferentes expresións 
artísticas e culturais. 

 

A resposta educativa que se practicará para a consecución deste desenvolvemento 
favorecerá á inclusión e participación do alumnado con NEAE, a través da atención 
normalizada á diversidade, e conclúese en catro nocións: flexibilidade, funcionalidade, 
participación e comunicación. Perséguese a optimización do proceso de desenvolvemento 
dos alumnos/as. Polo tanto, a contribución, neste ámbito, chegará a cada alumno/a de 
xeito individualizado, axustándose ás súas características. O fin é a inclusión persoal e 
funcional dos alumnos e alumnas. Se ben, á hora de valorar devanditas competencias, terá 
máis importancia que os alumnos/as fagan ou completen unha tarefa ou actividade que o 
xeito/forma na que a realizan ou conseguen. 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO 2021/2022 
 

● Obxectivos co profesorado: 

 Colaborar na detección das necesidades dos alumnos/as.  
 Colaborar na realización das Adaptacións Curriculares Significativas, así coma na 

busca de materiais para os Reforzos e Apoios Educativos. 
 Orientar e colaborar na realización das adaptacións metodolóxicas e organizativas 

da aula, así coma nos materiais e recursos que poidan necesitar os alumnos/as.  
 Manter unha coordinación constante co profesorado das materias obxecto de 

apoio/reforzo/ampliación. 
 Colaborar co profesorado na avaliación: 
 Avaliación inicial 
 Avaliacións trimestrais 
 Reunións de coordinación telemáticas quincenais durante todo o curso os Equipos 

Docentes da ESO e o DO. 
 Participar no club de lectura para promover e sensibilizar á poboación en xeral 

sobre a atención a diversidade co fin de normalizala para a participación na 
sociedade, asi como promover o gusto pola lectura de tódolos alumnos en xeral e 
en particular do alumnado con NEAE. 

 Participar nos contratos programa ( EDUsaúde, Convive ) que se levarán a cabo 
este curso no centro, como parte do programa de formación do profesorado (CFR 
de Pontevedra) continuación dos cursos pasados. 

 Participar na elaboración do Proxecto Lector dentro dun grupo de traballo do 
programa de formación do profesorado de Pontevedra. 

 Coordinar a intervención do alumnado TEA (nexo para canalizar a información 
entre o Equipo Docente, familia, Departamento de Orientación, Equipo Directivo e 
Comunidade Educativa. 
 
 



 

● Obxectivos cos/as alumnos/as:  

 Facilitar a adquisición de destrezas, habilidades, coñecementos e valores máis relevantes 
para o desenvolvemento psicomotor, o desenvolvemento na vida diaria e o respecto polo 
entorno. Axudar ao alumno/a a descubrir o seu entorno, interaccionar con el para 
disfrutalo, conservalo e melloralo. 

 Proporcionarlle unha serie de experiencias vivas que favorezan a comprensión dos outros 
e de si mesmo. 

 Promover un clima de afecto e seguridade para que todos se sintan integrados. 

 Facilitar que as aprendizaxes sexan funcionais para a vida cotiá. 

 Contribuír na adquisición e desenvolvemento dos estándares de aprendizaxe 
imprescindibles  e das destrezas e técnicas instrumentais básicas. 

 Contribuír a unha educación integral do alumnado, favorecendo a educación 
individualizada e personalizada.  

 Axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado, mediante as 

correspondentes medidas educativas de atención a diversidade (MADs).  

 Optimizar a atención educativa ó alumnado que presenta Necesidades Específicas de 
Apoio Educativo, potenciando a súa inclusión, participación e adaptación escolar, 
incidindo na importancia de mellorar a súa autoestima, así coma na confianza nas súas 
propias posibilidades, partindo da base de que tódolos seres humanos contamos con 
debilidades e fortalezas, e que estas diferenzas individuais nos permiten enriquecer a 

nosa sociedade.  

 Favorecer o máximo desenrolo das capacidades persoais, adquisición de competencias 

clave e dos obxectivos do currículo, respectando os diferentes ritmos de aprendizaxe.  

 Realizar un seguimento individualizado dos alumnos e alumnas cos que interveño, a 
través de escalas de observación, diario de clase, etc. 

 
● Obxectivos co Departamento de Orientación:  

 
 Informar sobre a evolución dos alumnos/as.  

 Aportar os datos necesarios para ás correspondentes avaliacións.  
 

 Coordinarme a través de reunións do departamento, quincenais telemáticas, coa Xefa do 
Departamento de Orientación e os outros compoñentes.  
 
● Obxectivos cos  pais, nais ou titores legais:  

 
 Impulsar a participación da familia no proceso educativo dos educandos.  

 Recoller información relevante sobre os alumnos/as e o seu contexto familiar, económico, 
social... 

 Colaborar xunto co titor/a para proporcionar vías de continuidade ó proceso educativo no 
ámbito familiar.  



 

 Asesorar as familias proporcionándolles orientacións precisas. 
 

 Apoiar ás familias nos momentos difíciles, facéndolles entender que o noso obxectivo e 
sempre o de axudar e colaborar, buscando o mellor para os nosos alumnos/as. 

 

 
 Se a relación familia-escola é moi importante en todo o alumnado, neste caso é 

imprescindible. Manterei entrevistas con todos os pais/nais dos alumnos durante a hora 
de atención ás familias, recollida no meu horario. 
 

4. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Dende a aula de apoio proporcionarase toda información relevante para o 
establecemento das concrecións precisas, así mesmo, intentarase establecer actividades e 
tarefas que contribúan a súa adquisición. 
 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 
ORIENTACIÓNS TEÓRICAS 

 
 Nivel de desenvolvemento global dos alumnos/as: establecerase dentro do 
desenvolvemento global dos alumnos/as o seu nivel de competencia curricular, ( abordando a 
súa participación nas situacións de aprendizaxe). 

 Significatividade e funcionalidade das aprendizaxes: para favorecer a significatividade e 
funcionalidade da aprendizaxe é necesario deseñar experiencias educativas acordes ao 
nivel de desenvolvemento do alumno/a, para o que se deben planificar contidos claros que 
se axusten ás condicións previas e experiencias destes, vinculándoos ao espazo vital e 
social e á súa idade cronolóxica. Os coñecementos que adquiran serán funcionais para que 
os alumnos/as poidan utilizalos cando os contextos nos que se atopan así o requiran. A 
aprendizaxe debe entenderse como un proceso mediante o cal se constrúen 
representacións e significados sobre aspectos da realidade (obxectos, sucesos e 
experiencias propias da vida cotiá).  

 Zona de desenvolvemento próximo: sería a distancia entre o desenvolvemento efectivo 
do alumno/a (o que sabe) e o seu desenvolvemento potencial (o que é capaz de chegar a 
saber), sendo fundamental establecer as axudas necesarias que permitan ao alumno/a 
chegar a conseguir este último desenvolvemento. 

  Establecemento de rutinas: estableceranse rutinas que se realizarán en lugares fixos, 
na mesma hora e no mesmo espazo. Mantendo a mesma secuencia coas diferentes axudas. 
Os lugares nos que se realizan as rutinas diferenciaranse en entornos; estes organizaranse 
utilizando separacións claras e permanentes a través de mobles de distintas cores e coa 
estruturación visual axeitada para o grupo-clase. Tratarase de crear un marco estructurado, 
a visión xeral de todos os recursos e anticipación destes, así como das actividades a 
realizar. 

 Estruturación espazo-temporal: facilitarase a percepción de continxencias a través de 
diferentes marcadores (feedback: co fin de ter a información da acción realizada, propiciando 
a autorregulación e feedforward: ofrecendo información por adiantado do que vai a acontecer 
a corto, medio e largo prazo, de xeito que se potencian as competencias de mediación e 
planificación futura), que van provocar unha anticipación da situación. Implicando unha 
comprensión da causa-efecto que achegará ao alumno/a a sensación de confianza e 



 

seguridade, diminuíndo os posibles problemas de conduta pola imprevisión do entorno. 
Ademais, secuenciar as tarefas de cada día contribuirá a anticipar as actividades dentro da 
clase, estruturalas e facelas evidentes para os alumnos/as, grazas aos referentes visuais 
que acompañarán as rutinas. Así, a estruturación espazo-temporal incidirá no alumnado 
para estimular a capacidade de autonomía e de realizar as actividades.  

 Función de axuda ao alumno/a: será unha axuda sistemática e sostida, axustada ás 
características dos alumnos/as. A acción do docente será de guía, orientación e apoio ao 
proceso de aprendizaxe axustándose aos avances, retrocesos, bloqueos e saltos cualitativos 
que se producen no proceso de construción do coñecemento. É necesario axustar a axuda a 
cada alumno/a sen facilitala máis do estritamente necesario, promovendo o maior grao de 
autonomía. O proceso de axuda debe incidir nas súas representacións e funcións internas a 
través de mecanismos e instrumentos diversos.  
 Reiteración das aprendizaxes: debido ás dificultades dos alumnos/as resulta difícil basear 
a aprendizaxe na memoria, tratarase polo tanto de realizar tarefas repetitivas e ao alcance 
das posibilidades de cada alumno/a. Para favorecer o desenvolvemento, as actividades han 
de ser complementarias aos propios procesos cognitivos básicos (atención, percepción, 
memoria).  
 Establecemento dun clima de benestar emocional e mellora da calidade de vida: é 
imprescindible para poder desenvolver unha actividade medianamente satisfactoria con 
alumnos/as con necesidade específica de apoio educativo, ter unhas condicións ecolóxicas o 
máis aproximadas ás seguintes: espazo amplo, boa iluminación, temperatura axeitada, 
entradas e baños accesibles, baixo nivel de ruído, mobiliario axeitado e variedade no material 
pedagóxico. O benestar emocional ha de crearse dende o inicio do alumno/a no centro, 
facendo que o paso familia-centro sexa o menos traumático posible. É moi importante valorar 
os logros dun alumno/a, desta forma elevarase a súa autoestima. Estableceremos un 
ambiente en que os alumnos/as poidan sentirse aceptados e queridos, sobre todo cando son 
tan sensibles ás actitudes das persoas que os rodean. Á súa vez, procuraremos favorecer 
relacións persoais de respecto, estima e comprensión. O ambiente ofrecido debe xerar 
confianza e seguridade. 

 Programacións/itinerarios curriculares: o desenvolvemento dos obxectivos realizarase 
a través de actividades moi variadas e secuenciadas dende un mínimo ata un máximo, de 
modo que sempre sexa posible entresacar un obxectivo axeitado a un alumno/a. 

 
 ORIENTACIÓNS PRÁCTICAS 

 
 Actividades: realizaranse, baseándome no proposto: actividades grupais, fomentando 

a integración social, actividades individuais (atención personalizada), actividades 
bidireccionais ou estrela co fin de aumentar a motivación e autoestima do alumno/a; e 
actividades coas tecnoloxías da información e a comunicación. Así como: proxectos 
educativos activos; talleres de habilidades e destrezas, rincóns participativos, 
responsabilidades semanais. 

 
 Rexistro: por outro lado, para a consecución de accións complementadas coas 

familias poderanse utilizar cadernos/axenda bidireccionais ou viaxeiros no que se 
recollerán as actuacións, comportamentos e situacións máis relevantes que os 
alumnos/as vaian reflectindo ao do curso escolar. Poderán ser empregados os cadernos 
que os nenos/as empreguen diaramente na clase de apoio e na aula ordinaria. Así 
mesmo na aula de PT levaremos un rexistro diario e individualizado de cada alumno/a 
nun caderno (anexo). 

 



 

6. RECURSOS EDUCATIVOS 

 
 RECURSOS MATERIAIS 

 

 Unha  función primordial neste ámbito, a realizar por todo o profesorado e axentes da 
acción educativa, e especialmente polo mestre especialista de Pedagoxía Terapéutica é a 
elaboración de instrumentos para o seguimento das necesidades específicas de apoio 
educativo e, a adecuación, creación ou elaboración de materiais didácticos-pedagóxicos.  
 
Os recursos materiais internos (do centro) pódense clasificar en diversos grupos: 
 
- Novas tecnoloxías da información e a comunicación (TICs: inclúen ordenadores, 
adaptacións de hardware, e programas propios para as características do alumnado 
(adaptacións de software): o programa Clic…Técnicas audiovisuais: televisión, vídeos,... 
 
- Materiais didácticos comúns: libros de texto, paneis, pictogramas, fotos, recortes,... 

 
 
- A biblioteca de centro como un recurso múltiple ofertándonos: o espacio, libros de lectura, 
medios audiovisuais, acceso a internet, etc. 
 
 Entre os recursos materiais externos destacar: Internet: como material didáctico e 
integrador, con multitude de posibilidades; os CFR (Centros de Formación e Recursos do 
profesorado): poden achegar: diapositivas, material auditivo, vídeos e material escrito, entre 
outros.  
 

 RECURSOS PERSOAIS 

 
  Recursos persoais internos: compostos polo claustro de profesores, entre o cal está o 

mestre de Pedagoxía Terapéutica ,os conserxes e administrativo . 
 Os recursos persoais externos son, entre outros: as distintas asociacións, voluntariado, EOE, 

CFR, Equipos de Atención Temperá, as familias, a Cruz Vermella, Cáritas, servizos sociais e 
educativos do concello, etc. 

 
 RECURSOS ORGANIZATIVOS E/OU FORMAIS 

 
 A presente programación implantarase durante o curso académico 2021/2022 e 
articularase a través do noso horario que é flexible dependendo das necesidades do centro e 
dos recursos cos que contamos. 
 

 Horario mestra de Pedagoxía Terapéutica: 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45/9:35 REC 
INCLUSIVOS 

PT 

GARDA 
DIRECCIÓN 

AULA 
PT 

AULA 
PT 

 

9:35/10:25 GARDA 
DIRECCIÓN 

GARDA 
DIRECCIÓN 

AULA 
PT 

GARDA 
DIRECCIÓN 

AULA 
PT 

RECREO 
10:45/11:35 AULA 

PT 
AULA 

PT 
GARDA 

DIRECCIÓN 
AULA 

PT 
GARDA 

DIRECCIÓN 



 

11:35/12:25 AULA 
PT 

AULA 
PT 

REC 
INCLUSIVOS 

PT 

REC 
INCLUSIVOS 

PT 

AT. 
 FAMILIAS 

RECREO 
12:45/13:35 GARDA 

DIRECCIÓN 
AULA 

PT 
  REUNIÓN 

DIRECCIÓN 

13:35/14:25  GARDA 
DIRECCIÓN 

   

 

16:30/17:20   COORDINACIÓN 
TELEMÁTICA 

TITORÍA 1ºESO 

  

17:20/18:10   COORDINACIÓN 
TELEMÁTICA 

TITORÍA 2ºESO 

  

 
 
 Os horarios son flexibles e sufrirán as modificacións oportunas ao longo do curso según as 

necesidades do alumnado con NEAE vaian variando.  

7. SEGUEMENTO SEMIPRESENCIAL OU A DISTANCIA  

Ante a posibilidade de realizar unha atención á distancia cunha modalidade de 
seguemento on-line derivada da  situación Covid- 19 no curso 2021/ 2022, dende Pedagoxía 
Terapéutica propoñemos unha atención individualizada co alumnado en coordinación co 
profesorado das áreas correspondentes e co titor, cun horario espello.  

Para favorecer a comunicación entre o alumnado e o profesorado de Pedagoxía 
Terapéutica, así coma co equipo docente,  empregaremos as ferramentas tecnolóxicas 
dispoñibles como son a aula virtual do centro, o correo electrónico e as aplicacións de 
videoconferencia para resolver dúbidas que poidan xurdir e traballar de xeito cooperativo. 

Priorizaremos unha atención centrada nas necesidades tanto académicas coma 
socioemocionais do alumnado  e cunha resposta fundamentada en coordinación co 
profesorado.  

8. AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

 Realizarase unha avaliación inicial do alumnado a partir do informe psicopedagóxico, a 
cualificación de minusvalía (se a tivesen) e/ou informes médicos actuais (cando sexa necesario), 
informes da avaliación final do curso anterior, así como, informes pedagóxicos do último curso e 
o informe de orientación.  Ademais da información de que dispoñan os profesionais do DO 
realizarán entrevistas coas familias para solicitar a maior información posible sobre aspectos 
xerais, pola nosa parte, tentaremos ter una relación estreita coa familia do alumnado co que 
traballo. Con estes datos e a observación do alumnado na aula, tratarase de establecer cales 
son as capacidades que posúe (nivel de competencia curricular) respecto ao currículo. É moi 
importante estar coordinada co profesorado da materia que se apoia en canto a contidos e 
obxectivos que están dando na aula ordinaria. Tamén se valorará o estilo de aprendizaxe e 
motivación do alumnado. 
 Avaliación sumativa: realizarase sobre os programas de intervención individuais, 
atendendo os ítems de avaliación programados. 
 Avaliación final: elaborarase un informe final de avaliación do alumnado. 
 



 

9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

 Partindo das características propias dunha aula de apoio e do labor educativo que nela 
se desenvolve, así como do traballo no centro da profesora de PT tomaranse como 
indicadores de logro do proceso de ensino-aprendizaxe os seguintes: os intentos de 
aproximación ás actividades e a participación máis prolongada en xogos e tarefas; a 
desaparición ou redución de comportamentos socialmente inadecuados e/ou 
prexudiciais para a saúde propia ou doutros; a progresiva manifestación de actitudes 
positivas cara a persoas e situacións; a manifestación de agrado e desagrado, a 
ampliación do campo de preferencias e a toma de iniciativa nas actuacións. Con 
carácter xeral, poderase considerar indicador de progreso a constatación da diminución 
da axuda necesaria para a participación nos diferentes ámbitos e actividades, así como, 
na realización das tarefas diarias. Algúns procedementos funcionais para levar a cabo a 
avaliación do alumnado son: observación directa, observación sistemática, análise de 
producións escolares, anecdotarios, entrevistas cos pais… 

 Ademais con respecto a este proceso de ensino-aprendizaxe, que representa o medio 
de acceso ao alumno/a, avaliaranse tanto os resultados deste proceso, como a súa 
adaptación ás características do alumno/a; incidindo en 3 paradigmas: o paradigma 
proceso-produto: xeneralizando os estilos de ensino eficaces; o paradigma mediacional: 
co fin de descubrir as variables máis axeitadas na adopción e execución de decisións e 
no paradigma ecolóxico: avaliando as funcións que se desempeñan para lograr un 
ensino de calidade baseado nas interaccións sociais, métodos, estratexias, 
coordinación, recursos...  Nesta avaliación intervirán todos os participantes da resposta 
educativa aos alumnos/as con NEAE. 

10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E RECUPERACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

  
 Aqueles alumnos que así o precisen contarán coa axuda do mestre especialista de Pedagoxía 

Terapéutica para a realización de actividades e tarefas que contribúan a recuperación das 
materias pendentes. 

 As actividades que realizará cos alumnos/as cos que interviremos ao  longo do presente curso 
académico divídense, fundamentalmente en dous grupos:  

 Por unha banda aquelas vinculadas coa adquisición dos contidos recollidos nas Adaptacións 
Curriculares Significativas e nos Reforzos Educativos, centradas fundamentalmente nas áreas 
instrumentais básicas: as linguas e matemáticas (a través tamén doutras materias, 
traballaranse as competencias lingüística e matemática).  

 Por outra banda aquelas vinculadas coa adquisición de habilidades que permitirán ao noso 
alumnado adquirir certas destrezas vinculadas coas seguintes áreas:  

 

 Área cognitiva: Procesos psicolóxicos básicos:  Asociar elementos tendo en conta 
unha característica común/ Rastrexar visualmente e focalizar cara un punto concreto/ 
Estimulación multisensorial: “Ler” utilizando a linguaxe escrita … Conceptos espazo 
temporais: Identificar en situacións reais conceptos … 

 

 Área comunicativo-lingüística: Adquisición de vocabulario e de técnicas para 

expresarse correctamente tanto por escrito coma oralmente 

 Área socio-afectiva: Comprensión e expresión das emocións: Pintaremos imaxes que 
expresen diferentes sentimentos aproveitando para amosar  vocabulario relativo as 

emocións/ Control das emocións: Exercicios de relaxación de Jacobson,... 



 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE DENDE A AULA DE APOIO: 

 

  A actuación do mestre de Pedagoxía Terapéutica facilitará o desenrolo das 
medidas de atención a diversidade que o Departamento de Orientación determine máis 
axeitadas, polo tanto poderanse exercer apoios tanto dentro como fóra da aula de 
referencia do alumnado, atendendo a normativa vixente. 

 Neste principio de curso dende a aula de apoio atenderanse un total de 16 alumnos/as. 
Son 11 alumnos/as de 1º da ESO, 3 alumnos/as de 3º ESO,1 alumna de 4º ESO e 1 
alumno de 1º BAC. 

           Se ben o plan de atención anual así como o horario, teñen un carácter flexible 
atendendo as distintas necesidades que vaian aparecendo ao longo do curso. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO PLAN DE 
ACTUACIÓN ANUAL E PROCESOS DE MELLORA 

  

 Toda institución escolar debe formularse, a partir do seu proceso de avaliación 
(retroalimentación ou feedback), unha serie de interrogantes coa finalidade de mellorar, na 
medida do posible, a acción educativa e o contexto que a rodea. Consecuentemente, dadas 
as particularidades da aula de apoio e atendendo ao ámbito xeral circundante, deben 
propoñerse unha serie de preguntas a formular a todos os profesionais e persoas que 
interveñan na acción educativa da mesma. Levarei a cabo unha enquisa coas seguintes 
preguntas para realizar unha avaliación obxectiva e propoñer as melloras que serán recollidas 
na memoria fin de curso. 

 

  Mantense unha relación frutífera cos pais. NON:  

  establecer un plan de coordinación aula-pais. 

O material é adecuado e está en bo estado. NON:  

reclamar máis recursos e rehabilitar os propios. 

As aulas cumpren as condicións para ser entornos educativos. NON:  

personalización das aulas. 

Os programas de intervención facilitan o acceso aos obxectivos propostos. NON:  

propoñer novas estratexias de intervención e actividades. 

As accións prioritarias respeto ás familias satisfan as súas necesidades. NON: 

reforzar as pautas comunicativas realizando actividades participativas no centro. 

É adecuada a coordinación da profesora de apoio cos Equipos Docentes, en 

particular co profesorado do alumnado que recibe apoio/reforzo. NON: 

establecer un plan de coordinación PT-profesor/a de materia compartida. 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16.2 CONCRECIÓN PAT 
 

 INTRODUCIÓN 
 

O  noso Plan de Acción Titorial ( PAT) é unha proposta sistematizada da acción 
titorial que se desexa levar a cabo no Centro ao longo do curso escolar. Neste documento 
asúmense os principios e accións educativas que se recollen no  PEC e elabóranse as 
liñas comúns de actuación que han de guiar a acción titorial de todo o profesorado e que 
estarán presentes no conxunto das titorías. 

 

Pártese do principio de que a educación non se reduce á mera instrución e, 
polo tanto, o profesor non é un mero instrutor/a, senón un educador/a so senso máis 
completo. 

Dende este enfoque o/a profesor/a serve ao alumno/a de guía na súa 
escolaridade e na súa maduración persoal, ademais de ser un referente para os seus 
titorandos/as. 

Os obxectivos da nosa acción titorial están plenamente integrados na 
Programación Xeral anual  e asumidos  por toda a Comunidade Educativa do noso 
IES. Constituíndose así como unha “tarefa compartida”. 
 
Características da titorización inclusiva. 
 
1.As titorías e a orientación educativa garantirán un adecuado asesoramento ao 
alumnado, de acordo coas características específicas de cada unha dos ensinos e o 
establecido no proxecto educativo do centro docente. 
 
2.A persoa que exerce a titoría dun grupo de alumnos e alumnas, baixo a coordinación 
e asesoramento do  departamento de orientación, disporá das medidas precisas para 
facilitar a atención educativa e a  tutorización do mesmo. Para iso, levarán a cabo as 
seguintes accións: 
 
a)Identificación e comprobación dos datos para a comunicación co alumnado así como 
coas persoas que exerzan a súa tutela legal, que permitan a interacción cos mesmos 
tanto de maneira presencial como telemática. Actualizarán para iso os datos recolleitos 
na ficha do alumnado nos primeiros días do curso escolar. 
b)Os titores e titoras adaptaranse aos momentos en que houbese de desenvolverse a 
docencia non presencial, a atención personalizada con cada alumno ou alumna do seu 
grupo, así como coas persoas que exerzan a tutela legal do mesmo, podéndose utilizar 
distintas plataformas, canles ou medios de comunicación alternativos para tal fin, en 
función das diversas circunstancias familiares. 
c)Adopción de mecanismos de detección do absentismo e abandono escolar e 
protocolos de actuación ante eles. 
e)Preparación de plans específicos para o alumnado referenciado nos puntos 
anteriores que faciliten a reincorporación e a continuidade do seu proceso de 
aprendizaxe. 
f) Establecemento de mecanismos de coordinación tanto presenciais como telemáticos 
co equipo docente. 
g)Inclusión de mecanismos de detección de fenda dixital en relación ao acceso e uso 
de medios tecnolóxicos. 
 
3.A atención titorial centrarase na  retroalimentación de información, o reforzo positivo 



 

e apoio emocional, para poder verificar a situación do alumnado no relativo ao seu 
proceso de aprendizaxe e de crecemento persoal. 

 

MODELO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 
As características máis sobresaíntes,  son: 
 
 A titoría e a orientación formarán parte da función docente. 
 Os titores/as deberán implementar, tendo en conta as liñas xerais marcadas neste 

Plan de Acción Titorial, as actividades específicas titoriais que se desenvolverán ao 
longo do curso, e solicitar, se o precisaran a colaboración e asesoramento ao 
departamento de orientación. 
 O Departamento de Orientación contribuirá ao desenvolvemento deste Plan, baixo a 

dirección da Xefatura de Estudos, asesorando aos titores/as nas súas funcións, 
facilitándolles os recursos necesarios e intervindo, na medida das súas posibilidades, 
cando os titores/as o soliciten. 
 Cada titor/a da ESO dedicará dentro do seu horario unha hora lectiva semanal para a 

titoría do seu grupo de alumnos/as, unha hora complementaria semanal destinada á 
atención de pais e nais e outra hora de atención ao alumnado.  

 

RESPONSABILIDADES DE TODO O PROFESORADO NA  ACCIÓN TITORIAL  
 
Todo profesor é nalgunha medida titor e contribúe á acción titorial:  
 

 Tutelando o proceso de aprendizaxe de cada alumno na súa área  

 Atendendo ás necesidades educativas específicas de cada alumno na súa área  

 Atendendo  a     a formación  integral  do  alumno  máis  alá  da mera  instrución  
en coñecementos  

 Preocupándose polas circunstancias persoais de cada alumno  

 Apoiando ao alumno na toma de decisións sobre ou seu futuro  

 Facilitando que todos/as os/as alumnos/as estean integrados no grupo  

 Coordinándose co titor e achegándolle  información e apoio  

 Favorecendo a autoestima dos seu alumnado 

 Orientando aos seus alumnos/as sobre a mellor maneira de estudiar a súa 
materia  

 Atendendo ás demandas e suxerencias dos  alumnos   

 Buscando a colaboración do resto do profesorado para axudar ao alumnado 
 
*** Como elemento de apoio durante todo o curso e tendo en conta a situación 

socioemocional do alumnado e tamén do profesorado, levarase a cabo unha 
“implementación” de maneira compartida, que consistirá en abordar a función titorial 
nas sesións presenciais co alumnado en cooperación activa e directa coa orientadora, 
nas situacións que se estimen oportunas. 

 

COORDINACIÓN 
 

      A tarefa de titoría require un apoio institucional que debe estar contemplado na 
organización xeral do instituto. 

      O desenvolvemento e posta en marcha do  PAT terá en conta os seguintes aspectos 
organizativos: 



 

 
• O Plan de Acción Titorial debe desenvolverse desde un marco aberto e flexible, xa que 

os obxectivos do mesmo poden ser traballados a través de actividades distintas en 
función das necesidades específicas de cada titor e do seu estilo pedagóxico e das 
características particulares de cada grupo. 

• A partir das liñas de actuación xerais concretadas no  PAT os titores implementarán as 
  actividades máis apropiadas baixo a coordinación do Xefe de Estudos e contando coas 

propostas que achegue o Departamento de Orientación nas reunións que se manteñan 
a este efecto. 

• Están establecidas no horario, reunións telemáticas de coordinación cos niveis de 1º e 
2º da ESO (os mércores pola tarde). 

 

A través destas reunións telemáticas, os titores co Departamento de Orientación e a 
Xefatura de Estudos, articularán os recursos persoais e materiais e proporcionarase o 
asesoramento e apoio necesario para que sexa posible o desenvolvemento das  
fuciones titoriais dunha forma coordinada. Están previstas en horario de 16:30 a 17:30 
para 1º ESO e 17:30 a 18:30 para 2º ESO. 
Este traballo de coordinación vai máis aló das propostas para levar a cabo na hora 
específica que teñen os alumnos para a titoría, e encamíñase a atopar leitos que 
incidan dunha forma favorable no proceso de aprendizaxe, na convivencia no instituto, 
no clima do propio grupo, na participación do alumnado na dinámica escolar e no seu 
futuro académico e profesional. 
 
 

CALENDARIO DE REUNIÓNS TELEMÁTICAS 
DE COORDINACIÓN  TITORÍAS 1º E 2º ESO 

 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
27/10/21 
17/11/21 
01/12/21 

 
26/01/22 
16/02/22 
09/03/22 
23/03/22 
 

 
27/04/22 
11/05/22 
01/06/22 

 
 

 A coordinación entre os implicados neste plan é esencial para garantir que teña éxito e 
acadar os obxectivos que se formulan no mesmo. Así a acción titorial vertebrarase a 
través de: 

 
 A comezo do curso, levaranse a cabo unha serie de actividades, tales como: 
 

 Nomeamento dos titores/as. 
 Reunión, preferiblemente telemática, de coordinación entre os titores/as e o xefa do 

departamento de orientación, presidida pola xefa de estudos, co fin de presentar o plan 
de acción titorial onde se establecerán as prioridades e responsabilidades a 
desenvolver en cada curso. 
 Organización do horario de dedicación á titoría na ESO.  
 Neste curso e seguindo as instrucións da administración marcadas pola situación 

COVID-19, organizarase unha reunión coas familias de cada grupo de alumnos/as a 



 

principio  a principio do curso (comezo de outubro). Darase información sobre a 
organización, funcionamento do centro, horarios, materias, procedementos e criterios 
de avaliación, promoción ao seguinte curso, titulación, medidas de atención á 
diversidade  e todos aqueles aspectos que consideremos relevantes no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe do alumnado;  
 Durante as primeiras semanas, e nas horas de titoría o Departamento de orientación 

dirixirá indirectamente sesións de titoría traballando as emocións, tomando o pulso do 
“estado emocional” do alumnado e abrindo camiño á dinamización do “Plan de apoio 
emocional”. 
 Nos cursos da ESO levarase a cabo a avaliación inicial do alumnado a principios de 

curso (dias 4,5,6, e 7  de outubro).  
 
 Ao longo do curso 
 

 Desenvolvemento das actividades do PAT co alumnado, familias e profesorado 
(incluído o plan de apoio e benestar emocional). 
 Reunións de coordinación entre os titores/as e o xefa do departamento de 

orientación, presidida pola xefa de estudos, co fin de implementar o plan de acción 
titorial e onde se establecerán as prioridades e responsabilidades a desenvolver en 
cada curso. Así como o coñecemento das necesidades educativas que poden xurdir no 
grupo de alumnos/as ao longo do curso. 
Neste caso, nos cursos de 1º e 2º da ESO,  dadas as circunstancias xeradas pola 
COVID-19, estas faranse telemáticamente os mércores pola tarde e fóra do horario 
lectivo presencial. 

*** Nos cursos de 3º e 4º o departamento de orientación pedirá de maneira informal, un 
espazo de tempo de maneira telemática para unha coordinación; xa que non se 
contará con esa hora determinada . Polo que o Departamento de orientación 
combinará diferentes medios de comunicación e coordinación, tales como reunións 
establecidas segundo a marcha (telemáticas ou presenciais), entrega de material 
(virtual e presencialmente), asesoramento en momentos puntuais, … 
 Reunións da xefa de estudos e a xefa do departamento de orientación, segundo se 

considere oportuno, para coordinar a acción titorial e orientadora. 
 
 Ao rematar o curso 
 
 Avaliación da función titorial desenvolta ao longo do curso e propostas de mellora.  

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O IES MGB é un centro público ubicado na vila de  A Estrada,  dependente  da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 
 No curso 2021-2022 o Centro conta coa seguinte oferta educativa: 
 
 1º de ESO: 3 grupos  
 2º de ESO: 3 grupos  
 3º de ESO: 3 grupos  
 4º de ESO: 2 grupos 
 1° de Bacharelato: 3 grupos 
 2º de Bacharelato: 4 grupos 

 



 

 
ANÁLISE  DAS NECESIDADES 

 
Seguindo as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) e tralo análise 

de necesidades, detéctanse as seguintes necesidades:  
 

 Avaliar e intervir sobre o estado de benestar socioemocional do alumnado. 
 Contribuír á optimización dos procesos de ensinanza-aprendizaxe. 
 Favorecer a adquisición das técnicas de traballo intelectual (TTI ou THE ) no 
alumnado. 
 Favorecer o desenvolvemento integral do alumnado. 
 Potenciar a autoestima e responsabilidade no alumnado.  
 Resolución de conflitos e mellora da convivencia no centro educativo.  
 Educación e benestar emocional e educación en valores.  
 Orientación académica e profesional. 
 Consensuar coa comunidade educativa as liñas da acción titorial, especialmente co 
profesorado titor. 
 Coordinar e facer un seguimento dos programas e as actividades titorías, intentando 
secuenciar as actividades ao longo de toda a escolaridade obrigatoria do alumno/a. 
 Implicar na acción titorial ao alumnado, familias e profesorado. 

 
PLANIFICACIÓN XERAL 

 
 A acción titorial da mesma maneira  que a Orientación, formarán parte, en todo 

momento, da función docente e nunca á marxe do Currículo. A titoría será pois, un 
recurso interno e propio do Centro sen descartala posibilidade de ampliarse cara un 
apoio máis especializado ou puntual ( “PLAN DE ASESORAMENTO PERSOAL”). 

  Dende esta perspectiva, a titoría  debe de incorporar elementos que exceden o 
puramente académico e que poden contribuír ó desenvolvemento de proxectos de vida 
máis autónomos e responsables. 

 Así,  e cando os/as alumnos/as chegan ao Centro é necesario dárllelo a coñecer, serán 
as "xornadas de acollida" ( PROGRAMA DE ACOLLIDA/TRANSICIÓN),  onde son 
os/as titores/as os que  se encargan  dese traballo organizado.   

 Tamén resulta necesario dar información e establecer comunicacións bidirecionais cos 
pais/nais/titores legais, para informalos do funcionamento do Centro e das liñas 
mestras polas que este se rexe. 

 Dende o Departamento colaborarase con toda esta actividade de acollida e información 
a alumnos/as  e a pais / nais / titores legais. Así mesmo, procurarase en todo momento 
impulsar a titoría, sobre todo, no referido ao desenvolvemento psicosocial e integral do 
alumnado, así como o favorecemento do seu ben estar emocional e a optimización do 
proceso de ensino - aprendizaxe. 
Nos dous primeiros anos  (1º e 2º da ESO) os alumnos/as centraranse sobre todo no 
seu desenvolvemento emocional e psicosocial ( PROGRAMA PARA A MELLORA DO 
COMPORTAMENTO E DA CONVIVENCIA A TRAVÉS DA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL) e no camiño a escoller , o cal estará en función tanto dos intereses e/ou 
diversidade como da súa marcha académica anterior. 
En 3º da ESO tamén se lles informa ós/ás alumnos/as das optativas que ofrece o 
Centro. 

 En 3º hai outras Optativas que ademais xa están moi vinculados aos cursos superiores 
que cada quen pense seguir (no caso de querer seguilo) ou cos Ciclos Formativos que 
cada un pense  cursar. Por iso no último  trimestre  será convinte adicar sesións da 



 

titoría para tratar este tema xunto cos titores. P.e: “PROXECTO SENDA” 
 En 4º da ESO  en adiante e dende  o Departamento, xunto cos titores, intentarase 

planificar unha serie de charlas informativas nas sesións da titoría, para informalos 
sobre os distintos bacharelatos, os estudios vinculados as materias optativas que pode 
e debe escoller en función do que queira seguir estudando. PROGRAMA 
“CONSTRUÍNDOME” 

 Así mesmo haberá que darlles información e materiais impresos sobre as distintas 
posibilidades que se lles presentan na nova Formación Profesional: Ciclos,  horas de 
cada un, saídas profesionais vinculadas con eles, Centros nos que se imparten, etc. 

 É unha obriga, que o Departamento pretende plenamente,   que cando os/as  
alumnos/as rematen a ESO teñan claro: 

  * que poden estudar 
  * onde poden estudar iso que queren estudar 
  * que itinerarios deben escoller para ir a onde queren ir 
    * a que postos de traballo poden aspirar con cada Ciclo Formativo 
    *que materias deben cursar nos bacharelatos para poder ir á  carreira á que      

queren ir. 
  * que materias  lles van esixir para poder facer certos Ciclos  
  * etc. 
 Tamén asume o departamento a obriga de informar aos/as alumnos/as sobre as 

posibilidades de acceder ao mundo do traballo: 
  * postos aos que se pode acceder dende a ESO 
  * oposicións as que pode presentarse 
    * exames de ingreso aos que pode presentarse para entrar en escolas  militares, 

soldados  profesionais, forzas e corpos de seguridade do Estado, etc. 
     *… 
  Así como, darlles unha mínima preparación para a "busca de emprego". Haberá 

algúns alumnos/as que ao remate da ESO (co título de Graduado en Secundaria ou 
non) quererán buscar traballo. Para eles é necesario coñecer unhas mínimas normas  
sobre cómo presentarse a unha entrevista, cómo facer un pequeno currículo, etc. 

 
OBXECTIVOS XERAIS 

 
 Contribuír á personalización da educación, atendendo a todos os aspectos do ser 

humano e favorecendo a integración das distintas aprendizaxes e coordinando a 
acción dos distintos axentes educativos. 

 Axustar o ensino ás características individuais, referido a persoas coas súas 
aptitudes e intereses diferenciados, aproveitalas e enriquecelas, previndo as 
dificultades de aprendizaxe, anticipándose a elas e evitando, no posible, 
fenómenos indesexables como o fracaso ou a inadaptación escolar. Reaxustando 
as tarefas escolares. 

 Resaltar os aspectos orientadores da educación atendendo ao contexto no que 
vive o alumnado, favorecendo aprendizaxes o máis funcionais posibles. 

 Contribuír de modo determinante á adquisición de competencias relacionadas 
coa regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as 
habilidades sociais. A acción titorial complementa o traballo desenvolto ao longo 
das diferentes áreas e materias  que inciden directamente no desenvolvemento 
da competencia social e cidadá, na competencia para aprender a aprender, e na 
autonomía e iniciativa persoal. 

 Contribuír ao desenvolvemento da socialización, ensinando a convivir de xeito 



 

pacífico e satisfactorio e educando en destrezas e habilidades sociais para a 
convivencia, previndo e anticipándose a condutas problemáticas que puidesen 
xurdir. 

 Establecer canles para a realización dun seguimento continuo e a través dunha 
“mirada compartida”. 

 Contribuír á axeitada interacción entre os integrantes da comunidade educativa 
(profesorado, alumnado e familias), así como entre o centro escolar e o seu 
contorno, asumindo o papel de mediación e, se fai falta, de negociación ante os 
conflitos que poidan xurdir. 

 Unificar e facilitar as comunicacións bidireccionais coas familias. 

 Favorecer os procesos de desenvolvemento das capacidades de pensamento, de 
aprender a pensar e de aprender a aprender, co ensino de estratexias e 
procedementos de aprendizaxe. Contribuír á mellora do desempeño intelectual e 
consecuentemente á mellora do rendemento escolar. 

 Favorecer os procesos de madureza persoal, de desenvolvemento da propia 
identidade e do proxecto persoal e profesional así como dun sistema de valores, 
e da progresiva toma de decisións. 

 Fomentar a participación activa na vida do Centro, partindo da base de que o bo, 
correcto e eficaz funcionamento deste é unha tarefa colectiva na que todos temos 
responsabilidade e á que todos debemos contribuír. 

   A consecución dos obxectivos xerais está relacionada coas competencias clave, 
necesarias para a realización e desenvolvemento persoal do alumnado, así como para 
a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego, polo que o deseño de programas e 
actividades teranas en conta. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Favorecer o proceso de adaptación do alumnado a nova etapa educativa e prestar 

especial atención ao alumnado de novo ingreso no centro.   
 Fomentar e favorecer o benestar emocional 
 Coñecemento e organización do novo curso. 
 Valorar as características e necesidades de cada alumno/ e do grupo. 
  Fomento da integración e a convivencia do alumnado a nivel de grupo e de centro 

educativo.  
 Establecer e desenvolver as normas do grupo – clase.  
 Realizar un seguimento individualizado do proceso escolar dos alumnos/as para 

detectar dificultades e necesidades especiais co obxecto de buscar as respostas 
educativas adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios.  
 Favorecer o desenvolvemento persoal do alumnado priorizando a educación en 

valores e actitudes positivas a través das propias vivencias dos mesmos.  
 Ensinar aos alumnos/as técnicas de mellora da aprendizaxe.  
 Proporcionar ao alumnado técnicas de estudo e traballo intelectual. 
 Fomentar o hábito lector e o gusto pola lectura.  
 Priorizar a educación en valores a través da vivencia dos mesmos. 
 Aprender a previr a violencia de xénero. 
 Afianzar a expresión dos sentimentos propios e o recoñecemento dos demais. 
 Favorecer a resolución de conflitos e a convivencia pacifica.  
  Realizar a orientación académica e profesional dos alumnos e alumnas.  



 

 Coordinar a intervención do equipo de profesores/as.  
 Potenciar  colaboración e a participación entre as familia e a escola 
 

CONTIDOS 
 

Presentación do novo curso  

 Coñecemento do centro por parte dos alumnos/as novos/as.  
 Coñecemento dos compañeiros/as e do profesorado.  
 Organización da clase.  
 Información sobre: calendario escolar, horario de titoría, actividades complementarias 

e extraescolares, etc.  
 Particularidades do nivel educativo a desenvolver. Expectativas como grupo.  
 … 

 
 Integración e convivencia 

 NOF( normas de convivencia).  
 Dereitos e deberes dos/as alumnos/as.  
 Funcións do/a delegado/a. Elección de delegado/a. 
 Elaboración dunhas normas propias de aula. 
 Habilidades sociais:  
 Habilidades conversacionais. 
 Habilidades de solución de problemas interpersoais. 
 Expresar emocións e sentimentos.  
 Aceptar e rexeitar críticas. 
 Como formular queixas. 
 Saber dicir non.  
 .. 
Desenvolvemento persoal 
 
 Emocións e benestar emocional. 
 Autoconcepto e Autoestima  
 Tecnicas de modificación da conduta 
 A convivencia 
 Actitudes e valores (ante a diversidade, ante as persoas maiores, etc.)  
 Temas transversais:  
 Educación para a saúde: drogas, alcoholismo,....  
 Educación moral e cívica. 
 Educación sexual 
 Igualdade entre os sexos  
 Educación ambiental  
 Educación do consumidor 
 Educación viaria.  
 … 

 Axuda ao estudo 

 Condicionantes previos.  
 Actitude cara o estudio 
 Ambiente externo.  
 Hábitos, planificación  e organización do estudio. 
 A importancia da lectura.  



 

 Técnicas para traballar a información escrita. 
 Técnicas de estudo e de traballo intelectual. 
 Preparación e realización de exames  
 Reflexión e análise sobre os resultados acadados nas avaliacións. 
 … 

 

 Orientación académica  

 Coñecemento de si mesmo:  

 
 Actitudes  
 Capacidades  
 Rendemento  
 Perfís profesionais 
 Estilos persoais 
 … 

 
 Información  

 
 Sistema educativo  

 Organización das materias: troncais, específicas e de libre configuración autonómica.  

 Itinerarios académicos en 4º da ESO: opción académicas e opción aplicadas. 

 Saídas ao remate da ESO.  

 ... 

 
 

ACTIVIDADES 
 

CO ALUMNADO 

 

INDIVIDUALMENTE 

 

RESPONSABLE 

Acollida dos alumnos e alumnas novos no centro Titor/a 

 

Coñecemento físico do Centro Titor/a 

Dpto. de 

orientación 

Traballo de benestar emocional Titor/ 

Orientadora 

Estudio do expediente dos alumnos e alumnas e recollida 

de información relevante. 

Titor/a 

Realización da avaliación inicial dos alumnos/as. 

Detección de necesidades educativas e tamén 

emocionais.  

Titor/a 

Dpto. de 

orientación 



 

Organización ao principio de curso das medidas de 

atención á diversidade que fosen precisas.  

Titor/a 

Xefa de estudos 

Profesorado 

Dpto. de 

orientación 

Entrevistas individuais cos alumnos e alumnas. Titor/a 

Realización da avaliación continua de cada alumno/a ao 

longo do curso, para detectar posibles necesidades 

educativas dos alumnos/as e  poñendo en marcha as 

medidas de atención á diversidade que se estimen 

oportunas. 

Titor/a 

Xefa de estudos 

Dpto. de 

Orientación 

Cumprimentar a documentación correspondente prescrita 

na normativa vixente respecto a cada alumno/a. 

Titor/a 

Xefa de estudos 

Dpto. de 

orientación 

Profesorado 

Control da asistencia dos alumnos/as Titor/a 

Preparación da 1ª Avaliación Titor/a 

Dpto. de 

orientación 

 

 

EN GRUPO 

 

 

RESPONSABLE 

Coñecemento físico do Centro Titor/a 

Dpto. de 

orientación 

  

Presentación do curso: materias, horarios, axenda 

escolar, etc 

Titor/a 

Profesorado 

Facilitar o coñecemento dos alumnos/as entre si e dos 

novos profesores/as. A Clase como grupo. Técnicas de 

dinámicas de grupo 

Titor/a 

Profesorado 

Titor/a 

Dpto. 

Orientación 

Traballo do benestar emocional 

Traballo na modificación de comportamentos inaxeitados 

Dpto. 

Orientación 

Titor/a 



 

Actividades para a integración e a convivencia:  

 NOF 

 Dereitos e deberes do alumnado. 

 Funcións do delegado/a. Elección de delegado/a. 

 Elaboración dunhas normas propias de aula.  

Titor/a 

 

  Habilidades sociais. 

 Diferenza entre estilo asertivo, agresivo e pasivo. 

 Habilidades conversacionais: iniciar, manter e rematar 

conversas. 

 Resolución de conflitos e toma de decisións. 

 Relación entre iguais. 

Titor/a 

Profesores/as 

 

Actividades  de educación para a saúde e de hábitos de 

vida saudables: 

 Cambios físicos na adolescencia. 

 Relacións Sociais e nova “normalidade”. 

 Actividades para previr o consumo de drogas 

(tabaquismo, alcoholismo....) 

 A importancia da alimentación e os problemas 

relacionados coa alimentación. 

 Actividade física. 

 Educación sexual. 

Titor/a 

Dpto. de 

orientación 

Especialistas 

externos 

Desenvolvemento de actividades que potencien valores e 

actitudes: amizade, compañeirismo, respecto, tolerancia, 

sinceridade, solidariedade, xenerosidade, ... 

Titor/a 

Profesorado 

Desenvolvemento de habilidades básicas de interacción 

social: 

 Habilidades para expresar sentimentos. Expresar 

emocións. 

 Expresar sentimentos e emocións en diferentes 

situacións. 

 Manexo das emocións negativas. 

 Autoestima e imaxe persoal. 

  Asertividade 

 Empatía 

 Resilencia 

Titor/a 

Profesorado 

Dpto. de 

orientación 

Especialistas 

externos 

Técnicas de estudo e traballo intelectual:  

 Coñecer as condicións previas para o estudo: lugar, 

Titor/a 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condicionantes, organización... 

 Planificación do tempo de estudo. 

 Desenvolver estratexias de aprendizaxe: subliñado, 

organización da informacións en esquemas, resumos, 

preparación de exames, tomar apuntamentos, 

realización de traballos, presentacións, oratoria ....  

Fomento do uso da biblioteca: animación á lectura, 

prestamos de libros para a casa, potenciar o usos da 

biblioteca como lugar de encontro e de intercambio de 

experiencias relacionadas coa lectura, etc 

Titor/a 

Profesorado. 

Xefa de 

estudos 

Dpto. de 

orientación 

Actividades que favorezan o uso responsable das novas 

tecnoloxías: redes sociais, whatsapp, facebook .... 

Titor/a 

Dpto. de 

orientación  

Especialistas 

externos 

Actividades que aborden temas transversais: 

 Educación ambiental. 

 Educación para a paz 

 Previr a violencia de xénero 

 Contribuír a eliminación de prexuízos e a 

discriminación por razóns de xénero. 

Titor/a 

Dpto. de 

orientación  

Especialistas 

externos 

Temas puntuais de interese e debate Titor/a 

Dpto. de 

orientación 

Cumprimentar a documentación correspondente prescrita 

na normativa vixente respecto ao grupo de alumnos e 

alumnas 

Titor/a 



 

 
 

CO PROFESORADO 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE 

Planificación da acción titorial en cada curso académico Titor/a 

Dpto. de orientación 

Facilitar información relevante sobre as necesidades e 
características individuais ou do grupo a cada profesor/a 
que imparta clases a eses alumnos e alumnas.  

Titor/a 

Dpto. de orientación 

Formación na acción titorial  
 

 

Profesorado 

EN GRUPO RESPONSABLE 

Reunión dos equipos docentes, a lo menos unha vez ao 
principio de curso e outra en cada trimestre, para facer a 
avaliación e seguimento do alumnado, ademais  de 
favorecer a detección de necesidades de atención á 
diversidade que poidan ir xurdindo. Atendendo ao 
recollido no Plan Xeral de Atención á Diversidade. 

Profesorado 

Xefa de estudos  

Dpto. de orientación 

Formación na acción titorial CCP 

COS PAIS E NAIS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE 

Entrevista persoal con cada familia a fin de obter 

información relevante sobre cada alumno/a.   

Titor/a 

Entrevista persoal da orientadora cos pais e nais daqueles 

alumnos/as de novo ingreso nos que se estime necesario. 

Orientadora 

Realización de entrevistas individuais cos pais e nais ao 

longo do curso, na hora de atención  ás familias, co fin de 

facer un seguimento continuo do alumnado, informando e 

asesorando sobre o seu fillo/a e fomentando a 

colaboración entre o centro e a familia.  

Titor/a 

Control e seguimento  das faltas de asistencia. 

Comunicación aos pais das faltas de asistencia.  

Titor/a 

 

 

EN GRUPO 

 

RESPONSABLE 

Reunión dos pais e nais de cada grupo de alumnos/as ao 

principio de curso.  

Titor/a 

Reunión das familias de cada grupo de alumnos/as en cada 

trimestre. 

Titor/a 

Profesores/as 

Entrevistas cos pais e nais, de xeito individual, sobre o 

proceso de ensinanza - aprendizaxe dos seus fillos e fillas. 

Orientadora 



 

 
****Durante todo o curso e seguindo as instrucións sanitarias dadas pola Administración as 

reunións serán preferiblemente telemáticas. Asemade toda a información xeral será dada 
a coñecer pola páxina web do Centro ou por vía telefónica e/ou telemática. 

 

ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
 

o Aberta e flexible. 
o Favorecedora do cambio e dinámica. 
o Finalista, intencional e planificada. 
o Continua e sistemática. 
o Consensuada e participativa. 
o Adaptada á realidade do PEC. 
 
 Esta planificación será considerada a título orientativo, de maneira xenérica e  

flexible, podendo sufrir algunha que outra variación co fin dunha mellor adecuación á 
realidade para a que se pretende. 

 Para acadar os obxectivos deste plan de acción titorial, distribúense as función e 

responsabilidades lexisladas tal como se especifican a continuación. 

 

METODOLOXÍA E LIÑAS BÁSICAS DA TRABALLO 

 
 As actividades deste Plan de Acción Titorial serán concretadas, especificamente 
 para cada grupo-nivel na propia programación de actividades estruturadas e que 

serán enviadas a cada titor/a ao mesmo tempo que estrán ubicadas durante todo o 
curso na aula virtual.  

     Así mesmo, o desenvolvemento deste plan realizarase dunha maneira flexible, 
priorizando sempre aquelas actuacións que permitan atender as necesidades máis 
inmediatas do alumnado e así favorecer e/ou manter un clima de clase que facilite o 
desenvolvemento da actividade educativa e orientadora.  

    Deste xeito, as liñas metodolóxicas empregadas adecuaranse ás características do 
centro e de cada grupo-clase, tratando de crear un clima de cooperación cos titores e 
titoras, o equipo docente e o alumnado, sen esquecer a atención á diversidade.       
Ademais axustarase a cada situación persoal e será flexible a nivel metodolóxico.  

    Con respecto ao desenvolvemento das actividades prestarase especial atención a 
que sexan claras e fáciles de entender,  para o cal, o profesor/a empregará unha 
linguaxe sinxela e precisa con instrucións breves e detallas, paso a paso, co 
obxectivo de favorecer a súa comprensión. Ademais serán adecuadas ás 
características do alumnado e aos contidos que se van traballar. Buscando que sexan 
variadas para, por un lado, evitar a sensación de cansazo no alumnado e polo outro, 
de cara a favorecer a motivación do alumnado. 

    Así mesmo, presentaran diferentes graos de dificultade para axustarse aos 
diferentes ritmos de aprendizaxe a fin de prestar unha adecuada atención á 
diversidade. Nesta mesma liña sinalar que as actividades deben presentar un 
carácter lúdico, sobre todo aquelas que se leven a cabo na hora de titoría, 
favorecendo así tamén a socialización, motivación e participación do alumnado. 

    Ditas actividades realizaranse cunha metodoloxía activa e participativa por parte 
dos alumnos e alumnas, mediante técnicas tales como a dramatización, role-playing, 
debates, exposicións,...., onde o profesor/a titor/a desenvolverá unha tarefa de 
mediación das aprendizaxes, xa que o desenvolvemento das actividades debe 



 

permitir e favorecer a atención grupal e individual do alumnado, permitindo atender as 
necesidades e características dos alumnos e alumnas. Sempre respectando as 
normas socio-sanitarias establecidas polo COVID-19. 

     A partir de cada grupo de actividades, o profesor/a titor/a, en colaboración co resto 
dos profesores/as do grupo e co asesoramento do Departamento de Orientación 
poderá levar a cabo a posta en practica diversidade de actividades que permitan o 
desenvolvemento da función titorial. Ademais terase en conta a implicación das 
familias no proceso educativo e orientador dos seus fillos e fillas, xa que propiciarase 
as actuacións coordinadas entre o centro e as familias.  

 Nesta mesma liña, realizaranse entrevistas individuais coas familias para poder 
coordinarse e fomentar a participación delas no proceso educativo dos seus fillos e 
fillas.  

      Finalmente sinalar que o que se busca é potenciar unha metodoloxía grupal, 
enmarcada no modelo de programas no que se intenta enmarcar o traballo do 
Departamento de Orientación, o cal non exclúe que en determinados momentos 
realicemos actuacións de asesoramento individualizado cando as circunstancias así o 
aconsellen ou determinen, dirixidas tanto o alumnado como o profesorado e as 
familias.  

 
LIÑAS BÁSICAS DE ACCIÓN 

 

a) Ensinar a pensar. Por ensinar a pensar enténdese a intervención educativa 

encamiñada ao desenvolvemento do pensamento e das capacidades intelectuais do 

alumnado (atendendo sempre a concepción actual de intelixencias múltiples). Nesta 

formulación aprender a aprender é unha parte tan importante do proceso de ensino-

aprendizaxe como o poden ser os contidos das diferentes áreas e/ou materias. A 

transmisión de contidos e ensinar a pensar son aspectos complementarios no 

proceso educativo. 

b) Ensinar a ser persoa. A orientación educativa e, como parte dela, a acción titorial, 

constitúen o marco que garante a axuda educativa dirixida a favorecer no alumnado a 

formación da súa identidade persoal, o seu autocoñecemento e a construción dun 

autoconcepto positivo e benestar emocional. 

c) Ensinar a convivir e a comportarse. Ensinar a convivir contribúe á socialización. 

Nas etapas educativas de EI e EP presenta especial relevancia a interiorización das 

regras básicas da convivencia social en positivo, pacífica e democrática. Mentres que 

na etapa de ESO procúrase a inserción activa, responsable e crítica na vida social. O 

profesorado-titor non só deberá anticiparse desenvolvendo liñas coherentes de 

prevención de indisciplina, senón levando a cabo actividades e programas dirixidos a 

mellorar o clima e dinámica de aula, así como a potenciación e adquisición de 

habilidades sociais. 

d) Ensinar a decidirse. Ser capaz de tomar decisións acerca dun mesmo, da propia 

vida, do propio futuro …, é unha das capacidades máis importantes. É algo que se 

aprende ao longo de toda a escolaridade, como parte dun proceso de aprendizaxe 

que debe comezar xa nos primeiros cursos. 

e) Ensinar a cooperar na construción do ben común. Ser capaz de levar a cabo 



 

iniciativas, propostas e proxectos de mellora do funcionamento do Centro, que 

repercutan beneficiosamente na convivencia escolar en positivo e na comunidade 

educativa. 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO PAT  
 

Para atender as liñas básicas de traballo mencionadas no punto anterior, no IES do 

MGB  cabe destacar unha serie  de plans e programas: 

a) Actividades de acollida P.e: “Programa de Transición da EP a ESO” e “Programa de 
acollida e benestar emocional”, presentación, coñecemento e cohesión de grupos a 
comezo de curso. 

b) Actividades de aula para o desenvolvemento psicosexual P.e: Taller de “ Novas 
masculinidades” 

c) Actividades de aula para o desenvolvemento do benestar emocional do alumnado. 
P.e: “Programa de apoio emocional”. 

d) Actividades de prevención de condutas aditivas P.e: Taller “Procurando saúde” 

e) Reunións e entrevistas  individuais co alumnado e coas familias. 

f) Actividades de coñecemento e participación na vida do IES. P.e: “Plan de 
asesoramento persoal”. 

g) Programas de orientación académica e profesional. P.e: “Construíndome”  

h) Medidas de atención á diversidade P.e:  “Concreción TEA”. 

i) Programas  externos .P.e:  “Proxecto Senda”. 

 

 
ACTIVIDADES EXTERNAS MÁIS DESTACADAS 

 
 
ACTIVIDADE 

 
DATA 

 
LUGAR 

 
ALUMNADO 

Programa de 
reforzo 

de Habilidades 
Sociais 
“Procurando 
saúde” 

 
 
2º Trimestre 

 
Centro 
(aula ordinaria) 

 
1º e 2º ESO 

Taller de “ Novas 
masculinidades” 

 

 
1º Trimestre 

Centro 
(aula ordinaria) 

 
1º e 2º ESO 

“ Convivencia entre 
iguais” 

1º Trimestre Centro 
(aula ordinaria) 

 
1º  ESO 

Charla “ 
Sexualidade na 
rede” 

 
2º Trimestre 

 
Centro 
(aula ordinaria) 

 
 2º ESO 



 

Programa de     
“Prevención de 
consumo de 
alcohol e outras 
sustancias” 

 
2º Trimestre 

 
Centro 
(aula ordinaria) 

3º e 4º ESO 

“Igualdade de 
xénero” 

“Prevención de 
violencia de 
xénero” 

 
 
1º Trimestre 

 
 
Centro 
(aula ordinaria) 

 
Toda a ESO 

Proxecto 
“SENDA” 

2º e 3º Trimestre Centro 
(aula ordinaria) 

3º ESO 

Charla 
“Orientación 
académico-
vocacional. 
ABAU” 

3º Trimestre Usos Múltiples do 
Centro 

1º Bacharelato 

 
Charla ABAU 

 
3º Trimestre 

 
Usos Múltiples do 

Centro 

 
2º Bacharelato 

 
 
RECURSOS 

 

HUMANOS 

 
      A función titorial forma parte da función docente, polo tanto implica a participación de 

tódolos profesores/as pero principalmente dos titores/as , coa axuda do departamento 
de orientación e coa coordinación da xefa de estudos. 

     Así contaremos tanto con profesionais do centro educativo como o equipo directivo, 
profesorado, familias, DO e o propio alumnado, así como con profesionais externos 
que colaborarán na atención do alumnado en temas puntuais:  

 
 Outros Departamentos de Orientación da zona e de Educación Primeria. 
 Servizos Sociais do Concello e do Centro de Saúde. 
 Universidades (USC, UDC, Uvigo). 
 Garda Civil (Plan Director). 
 DGT. 
 Asociacións. 
 E outros que se estimen necesarios.  

 
 

ORGANIZATIVOS 
 

     Os recursos organizativos teñen un peso especial no desenvolvemento do 

PAT, a través das reunións cos titores/as e do propio departamento, as sesións de 
avaliación, as reunións de CCP,… todas elas propician a coordinación e reflexión 
sobre este programa e onde o profesorado tomará, ademais, decisións sobre a 
necesidade de implementar a medidas a nivel individual nos casos que sexa 
preciso. Así mesmo o papel da orientadora é eminentemente de asesoramento 
activo e de axuda técnica.  

    Nesta mesma liña é moi importante as reunións coa xefa de estudos de cara a 
favorecer a implementación do programa en todas ás areas do curriculum e non 
soamente nas instrumentais ou na titoría.  

   Sinalar, ademais, que a maior parte da función titorial desenvolverase nas propias 



 

aulas.  
   Así mesmo,  cóntase con espazos e tempos adicados a entrevistas cos pais/nais 

dos alumnos e alumnas así como espazos amplos coa suficiente capacidade para 
respectar as normas de seguridade e cumprir as instrucións sociosanitarias 
impostas pola situación COVID-19 

 Neste curso e de maneira excepcional, haberá unha serie de condicionantes 
organizativos destacando entre eles: a limitación de movilidade do alumnado, 
procurando manter os emprazamentos durante todo o curso. Así como tamén, a 
preferencia por manter as reunións de maneira telemática ou telefónica. Todo elo 
seguindo as instrucións sociosanitarias. 

 
 

MATERIAIS 
 

O Departamento de Orientación conta con material para o apoio á función titorial:  

 

 Materiais propios da titoría en grupo. 
 Materiais que figuran na web da Conselleria de Educación: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/411  
 Materiais informáticos e paxinas web que aportan materiais para o desenvolvemento 
da función titorial.  
 Bibliografía sobre como desenvolver a función titorial. 
 Bibliografía específica sobre temas específicos a tratar na titoría.  
 Materias elaborados polo propio departamento.  
 Proxectos concretos específicos. 
 … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE 

 
OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIAIS 

 
 

 Recibir e acoller aos 
alumnos/as sobre todo, aos 
novos doutro Centro, 
facilitando o contacto e a 
aceptación entre eles. 

 Facilitar a transición, sobre 
todo, do alumnado 
procedente de EP. 

 Explicar ao alumnado todo 
o referente á vida e 
funcionamento do Centro. 

 Informar ao alumnado 
sobre as NOF. 

 Obter maior información 
sobre  os alumnos/as do 
grupo. 

 Coñecer a estrutura e 
dinámica do grupo e intervir 
si fose necesario 

 Facilitala socialización  e 
cohesión de grupo. 

 Cumprimentalas fichas de 
seguimento 

 Realizala Avaliación Inicial 

Recadar información sobre, 

estados emocionais, 

Hábitos e Técnicas de 
estudo,… 

Organización dunha 
axenda escolar 

 Instruír en técnicas de 
HHSS, planificación e 
organización do traballo,... 

 Ensinar a resolver 
situacións de conflito 

 Diario da conduta 

Xerar relacións 
interpersoais satisfactorias 
e sentido de 
responsabilidade 

 Traballar a asertividade 

Informar e obter 
información dos pais 

 Participar nas sesións de 
avaliación dos alumnos do 
grupo 

 Coñecer o nivel de 
integración Avaliación 

 
 

 Actividades de “Acollida “ e 
“Apoio emocional” 

  Dinámica de grupos 

  Traballo cooperativo 

 T. de HHSS 

 T. De comportamento asertivo 

 Debates 

 Mesas redondas 

 Técnicas Psicolóxicas 

  Cumprimentación de 
cuestionarios persoais 

 T. de observación 

 Entrevistas 

 Reunións 

 T. de dinámica familiar 

 T. de modificación de Conduta 

 Entrevistas, encontros, 

convocatorias 

 Sesións de avaliación 

 Observación por parte do titor/a 

 Contrastala información obtida 
nas probas coa observación do 
titor e os demais profesores 

 Organizar grupos de actividades 
tratando de integrar a tódolos 
alumnos 

 Sesión de avaliación 

 … 

 

 Diámicas 

 Inventarios 

 Programas específicos 

 Listas de alumnos 

 PE e PCC 

 Sociogramas 

 Cuestionarios 

 Fichas de autoreflexión 

 Test 

 Plantillas 

 Fichas técnicas 

 Fichas acumulativas 

 Informes personalizados 

 Escalas de observación 

 Programas de instrución 
(Comentario de texto, 
traballo de subraiado / 
síntese / ampliación/...). 

 Dossier informático. 

 Test sociométrico. 

 Escala de integración social 

  Programa  de traballo de 
resolución de conflitos. 

  Ficha Psicopedagóxica 

 Guión da sesión de 
avaliación 

 … 



 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

 Informar sobre os resultados 
da avaliación e analizalos 

  Promover  a reflexión por 
parte dos/as alumnos/as 

 Coñecer o rendemento de 
cada alumno/a 

 Detectar e diagnosticar DAs 

Programar e reorientala 
recuperación dos alumnos 
coma unha acción integrada 
nas actividades escolares. 

 Facilitar información aos 
alumnos/as sobre si mesmos 

 Propoñer e profundizar nas 

TTIs 

 Organización dunha axenda 
escolar 

 Atender á diversidade  de  
intereses, motivacións e 
preferencias,... 

 Informar ao alumnado sobre 
a súa capacidade,intereses, 
preferencias,... 

 Traballar os procesos de 
toma de decisións 

 Explorar e intervir nos casos 
de alumnos/as con dificultades 

 Mellorar a convivencia 

 Diario da conduta 

 Coordinar a OV e OP 

 Reflexionar sobre os 
procesos de Aprendizaxe 

 Preavaliación 

  Avaliación dos procesos 
e resultados instrucionais 

 

 

  Sesión post-avaliativa para un 
enxuiciamento dos resultados 

 Cumprimentación de inventarios 
sobre Hábitos de Estudo 

 Observación sistemática dos 
alumnos a través de Escalas de 

Estimación 

 Observación sistemática 
 Análise dos datos obtidos 

 Aplicación de “ Test “ 

  Diagnóstico e toma de 
decisións sobre   Escolarización 

  Sesións de autoreflexión 

  Programas de HHSS e de 

Comportamento Asertivo 

 Programas de habilidade 
cognitiva 

  T. De Lectura 

   T. De Estudio 

 T. De Planificación do Traballo. 

  Reunións de Coordinación 

Orientadora 

 Entrevistas 
 Sesións informativas 

 Aplicación de probas de distinta 
natureza 

 Reflexións sobre a relación 
aptitudes- rendemento 

 Iniciación e seguimento de casos 
puntuais 

 Avaliación 

 ... 

 

 

 Fichas informativas para o 
alumnado 

 Escalas de observación 
(intelixencia xeral, aptitudes 
verbais , aptitudes 
numéricas, memoria, 
atención, personalidade,...). 

 Curvas de Rendementos, 
de Capacidades,... 

 Programas específicos 

 Fichas Psicopedagóxicas 

  Probas Pedagóxicas e 
diagnósticas 

  Materiais de 
 reeducación / reforzo / 

recuperación,... 

 Materiais audiovisuais 
 Materiais de Titorías 

 Plan de OV e OP 

 Diagramas decisionais 

 Dossier informativo 

 Documentos 
teórico/prácticos de traballo 

  Probas Psicopedagóxicas 
de distinta natureza 

 Documentos aptitudinais 

 Materiais Psicopedagóxicos 

 Guións pertinentes a cada 

caso 

 ... 



 

 

 

 

AVALIACIÓN 
 

O fin primordial da avaliación é obter información con e desde todos os axentes 
implicados na actividade titorial (alumnado, titores/ as, orientador/a, equipo 
directivo...) con obxecto de que nun proceso de diálogo entre todos se poida  deducir 
que elementos e/ou factores non teñen un desenvolvemento óptimo e, por 
conseguinte, haberá que reaxustar ou modificar coas medidas oportunas para tender 
cara á devandita optimización. 

 
Este plan de avaliación ten as características seguintes: 

 
•  Procesual, porque non desexamos só medir os resultados en función dos obxectivos 

propostos, senón que é un medio para regular o proceso de planificación e intervención 
titorial e, deste xeito, reaxustalo en función das necesidades de cada momento. 

• Cualitativa, pois o que realmente interesa é que cada implicado emita un xuízo sobre o 
valor e a utilidade da acción titorial para mellorala en diante. 

 
TERCEIRO TRIMESTRE 

 
 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 

 Informar sobre os 
resultados da Avaliación e 
analizalos. 

 Informar sobre as distintas 
posibilidades de 
opcionalidade que oferta o 
Centro 

  Coñecer os intereses, 
aptitudes,... dos/as 
alumnos/as 

 Valorar as posibles 
discrepancias entre os 
intereses e aptitudes dos/as 
alumnos/as 

 Diario da conduta 

 Implementar traballos de 
forma más intensiva sobre 
TTI 

 Organización dunha axenda 

escolar 

 Iniciar o proceso de 
cristalización de 
preferencias, motivacións e 
intereses 

 Facilitar e instruir no 
proceso de toma de 
decisións 

 Atender á diversidade do 
alumnado 

 Informar dos resultados 
académicos ós pais 

 Valorar o traballo de 
maneira sumativa e final 

 Elaborar o Consello 

orientador 

 Elaborar a Memoria  de 
actividades orientadoras  e 
titoriais 

 

 Sesión de post-avaliación 

 Revisión de acordos 

 Comentario das optativas que se 
ofrecen 

 Sesións de observación 
 Cuestionarios de intereses, 

actitudes 

  Sesións informativas, 
entrevistas, discusións,... 

 Sesións de titoría 

 Programas de  asesoramento  
sobre TTI 

 Sesións de traballo en HHSS 

 Dramatizacións 

 Sesións informativas 

 Sesións de valoración 

 Procesos de toma de 
compromisos persoais 

 Exercicios de simulación sobre 
Toma de Decisións 

 Sesións de instrución no proceso 
de Toma de Decisións 

 Actividades informativas 

 Sesións de tratamento de 
necesidades e temas de interese 
dos alumnos/as. 

 Entrevistas/Reunións/Encontros 

 Analizar cos alumnos, pais e 
titores, tódolos datos de que se 
dispón 

 Valoración do programa 

 Reunións 

 

 Guión da sesión 

 Escalas 

 Cuestionarios 

 Rexistros 

 Material de PAT 

 Guións base das actuacións 

  Documentos teóricos de 
Condutas Asertivas 

 Cadernos de Acción Titorial 
do alumnado 

  Deseños sobre procesos 
de Toma de Decisións 

 Programas específicos 

  Información do/a alumno/a 

  Expediente do/a alumno/a 

 Informe Psicopedagóxico 

 Modelo de “Consello 

Orientador” 

  Programación de actos e memoria de final de curso 

 Memoria 
 … 



 

 
• Formativa, xa que a información obtida pode proporcionarnos unha retroalimentación 

sobre a efectividade da nosa intervención titorial e axudar na revisión e/ou modificación 
do  P.A.T. 

• Continua, porque o plan de avaliación abarca desde a detección de necesidades, 
pasando pola planificación, o desenvolvemento do plan nas intervencións concretas 
cos grupos de  alum-nos/ as e os resultados finais. 

• Participativa, porque require a participación de todos os implicados, que son ao mesmo 
tempo avaliados e avaliadores. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 

 Adecuación do PAT ás necesidades detectadas. 

 Grao de consecución dos obxectivos  formulados. 

 Relevancia dos contidos. 
 Grao de coordinación dos titores/ as entre si e destes co Departamento de 
Orientación. 
 Nivel de implicación, participación e satisfacción dos diferentes membros da 

comunidade educativa. 

 Grao de coordinación dos axentes da función titorial. 

 Adecuación dos contidos do PAT. 

 Adecuación da metodoloxía ás características contextuais.  

 Adecuación dos espazos e tempos para a acción titorial. 

 Adecuación e funcionalidade dos recursos empregados para levar a cabo a acción 

titorial. 

 
 
INSTRUMENTOS 
 
Cuantitativos: rexistros acumulativos, listas de control, estandarizadas,  etc.  
Cualitativos: Observación, entrevistas, cuestionarios, análise de producións, escalas de 

articulación, listas, etc.  
 
 

PROPOSTAS DE MELLORA.  
 

 Conseguir unha maior colaboración activa  e mellora da comunicación bidireccional 
das familias.  

 Favorecer unha mellor coordinación de todo o profesorado.  

 Impulsar un proceso de creación de redes saludables de “apoio” e axuda formais e 

informais 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

16.3 CONCRECIÓN TEA 
 

O presente programa segue a normativa e o establecido no protocolo 

“Tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do autismo 

(TEA)”. A xustificación desta proposta, fundaméntase na necesidade de 

garantir tanto a adecuada escolarización como a resposta educativa axustada 

ás necesidades do noso alumnado e contexto. 

A nosa Comunidade Educativa parte dun bo coñecemento da 
realidade do alumnado e das orientacións que figuran no seu informe 

psicopedagóxico para deseñar unha intervención educativa orientada á 

promoción das aprendizaxes necesarias para a comunicación, a interacción 

social e o desenvolvemento curricular, promovendo activamente a inclusión 

escolar e social. 

O inicio deste programa atopámolo na avaliación psicopedagóxica 

e nas entrevistas coa familia, entendido como un proceso interactivo, 

participativo, global e contextualizado ofrecendo orientacións útiles e 

precisas para unha resposta educativa integral e integradora. 

 
MARCO LEGAL 

 

Dende o punto de vista normativo cómpre ter en conta o establecido 
no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación; no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, e a Proposición non de 

lei aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 16 de setembro de 

2015, mediante a cal “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a 

contribuír a mellorar a atención educativa que se presta no ensino galego 

ao alumnado con trastorno do espectro autista (TEA). 

 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

1. Pautas comúns para todos os profesionais. 

2. Colocación na aula preto das fontes de información. 

3.  Proporcionar e anticipar indicacións axeitadas e comprensibles do 
que vai acontecer. 

4.  Ambiente moi estruturado, predicible e fixo. 

5.  Fomentar e promover o traballo colaborativo e cooperativo. 

6. Uso dunha carpeta trimestral, cun planing  de actividades, con data 
de petición e entrega. 

7. Axenda das tarefas extraescolares e como outra canle de 
comunicación centro-familia, garantindo a coordinación do centro 
educativo e da familia. 

8. Eliminación da hiperestimulación visual e auditiva na aula. Controlar 
o volume do ton de voz. 



 

9. Reforzamento dos “puntos fortes”, xa que fomentan a mellora da súa 
autoestima e a consideración por parte do profesorado e dos 

compañeiros e das compañeiras. 

10. A utilización dunha linguaxe clara, precisa e sen uso de dobres 

sentidos, sentidos figurados ou ironías. As bromas deberán ser 

traballadas previamente. 

11. Dicirlle que é moi importante REPASAR/RELEER  o exame para corrixir 
posibles erros, el é rápido e a veces comete erros debido á 
impulsividade, si se fai reflexionar a maioría das veces resolveo 
correctamente. Debemos de comprobar que o fai. 

12. Atribución dun significado correcto a accións que non son intencionais 
para facelas 

 funcionais (parar diante dun obxecto e miralo, mirar cara a algo, etc.). 

13. O desenvolvemento de habilidades motoras finas e grosas. 

14. POSTURA: pedirlle que se sente correctamente. 

15. Uso axeitado dos recursos tecnolóxicos (TIC), para el é un reforzo positivo. 

16. REFORZO POSITIVO: alabalo cando cumpre as normas e realiza ben os 
traballos.  

17. Desenvolvemento de habilidades de organización independente. Potenciar 
ao máximo a autonomía persoal.  

18. Currículo que potencie o desenvolvemento das funcións cognitivas, que 

lle permitirán acceder ao mundo social. 

19. NOTAS: estamos intentando que con esforzo e unha rigurosa 
anticipación e organización consiga unha nota media de 7, cremos que 
neste momento pode conseguila. Sería un indicador de que está sendo 
positivo o proceso ensino-aprendizaxe. Para el e para a familia sería un 
reforzo positivo e unha recompensa a todo o esforzo realizado. 

20. Vixilancia e atención que hai que prestar a posibles situacións de 

abusos, acoso, etc. 

21.  O centro educativo terá en conta: 

  A distribución do espazo en diferentes zonas, onde estea clara a 
actividade que se desenvolve en cada unha e os materiais que se 
utilizan.   

  A promoción de valores de convivencia, comprensión e respecto polas 
diferenzas e colaboración no grupo/clase e no centro.  

 A identificación das dificultades que pode ter nos recreos, cambios de 
clase, saídas educativas... 

 É moi importante NORMALIZALO, non darlle maior protagonismo que 
aos demáis, nin menos. Pedirlle o mesmo que aos outros, pode facelo. 

 

22. COORDINACIÓN (traballo cooperativo e colaborativo da comunidade 

educativa): 



 

 
 
 
         EQUIPO DOCENTE 
 
 
 

                     EQUIPO DIRECTIVO     FAMILIA 
       
 
 
 

     COMUNIDADE EDUCATIVA 

 
 

 

 
AVALIACIÓN 

 
A avaliación terá un carácter continuo (inicial, procesual e sumativo 

ou final), ademais de formativo; é dicir, estenderase ao longo de todo o 

proceso de ensino- aprendizaxe. Servirá de axuda para ir valorando 

aspectos como a suficiencia ou insuficiencia das axudas e apoios 

prestados, a idoneidade e funcionalidade dos recursos utilizados, así como 

outros aspectos que son susceptibles de axuste ou mellora (distribución de 

espazos, mobiliario, etc.). En definitiva, a avaliación debe servir para obter 

información acerca do desenvolvemento do proceso de ensino- aprendizaxe 

e, de ser o caso, para mellorar as actuacións profesionais da ensinanza 

ante as necesidades do alumnado. 

A valoración do proceso educativo debe facerse, tamén, a nivel do 
propio centro educativo no seu conxunto, avaliando en que medida se dá 

a resposta educativa máis axeitada. En consecuencia, deben analizarse 

aspectos como: adecuación de espazos, organización de apoios, 

idoneidade do material existente, nivel de coordinación entre os diferentes 

profesionais que traballan con este alumnado, etc. 
Recomendacións para a avaliación: 

 Realizar tarefas ou exames curtos e concretos, permitíndolle ao 
alumno realizalas, de ser necesario, en máis dunha sesión. 

 Establecer os exames con preguntas pechadas (verdadeiro/falso, 
opción múltiple), preguntas de completar ou de resposta curta. Nas 

que deben desenvolverse, deixar espazo suficiente para que este non 

sexa un problema. 

 Empregar preguntas con enunciados curtos, precisos e claros, 

separando debidamente unhas preguntas das outras. 

 Nalgúns casos, dadas as dificultades na escrita , permitir a 

realización dos exames de xeito oral ou a través do ordenador. 

 Permitir a presentación de traballos en soporte dixital. 

 Promover o emprego de reloxos adaptados para controlar o paso do 

tempo, no caso de ser necesario. 

 Observar e abordar os posibles bloqueos, distraccións ou 



 

“desconexións”, ofertando as axudas que precise. 

 Recordarlle ao alumno que pode saltar unha pregunta se non a sabe. 

 Asumir os erros de presentación como algo non avaliable, xa que a 

maioría deste alumnado teñen dificultades de psicomotricidade fina. 

 Ao presentar un compoñente de impulsividade, debe insistírlle en que 

lea as preguntas as veces que sexan necesarias antes de 

respondelas. 

 
 

 
SEGUIMENTO DO TRATAMENTO EDUCATIVO . PROCESOS DE 

MELLORA 

 
O seguimento a curto prazo 

1. O seguimento a curto prazo da atención educativa debe entenderse 

como a análise do que se vai facendo no día a día, tanto no centro 

educativo como nos demais contornos (familiar, social, etc.), e debe 

contemplar tanto os aspectos curriculares como os aspectos xerais 

do desenvolvemento e da socialización. 

2. Debe realizalo cada unha das persoas que participan na educación 

do alumno, rexistrando, coa frecuencia que proceda, os progresos 

ou a execución das actuacións previstas. 

 

O seguimento a medio prazo 

 O día a día no desenvolvemento educativo, que se recolle no 

seguimento a curto prazo, contará cunhas análises de máis alcance, que se 

centren máis no desenvolvemento xeral ca no que achega ou realiza cada 

unha das persoas que interveñen no proceso. Este seguimento 
realizarémolo na avaliación trimestral. 

 
O seguimento a longo prazo ou avaliación 
 

 Coincidindo co final de cada curso é necesario valorar o 

desenvolvemento da atención educativa, tanto dende o punto de vista 
curricular (avaliación final) como desde os demais aspectos que se 

abordaron (desenvolvemento do alumno, a súa socialización e a súa 
autonomía). Debemos incluír orientacións para o próximo curso, onde se 

contemplen os aspectos instrutivo e formativo, os posibles recursos, a 

metodoloxía conveniente, etc. 

 

 A coordinación e intercambio de información do seguimento 
farémolo a través do correo do centro. Coordinado pola profesora de 

Pedagoxía Terapéutica. Utilizando esta canle de comunicación coa familia 

de maneira continua e fluida, igual que no curso pasado. 

 

 
Fonte: Tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do 

autismo (TEA) . Xunta de Galicia. 



 

 

16.4 CONCRECIÓN PAD 
 
 
 

No noso Centro unha parte das necesidades individuais poden ser atendidas a 
través de actuacións ordinarias relacionadas coa priorización de determinadas 
aprendizaxes, selección de material, diferentes tipos de agrupamento,  emprego de 
diferentes estratexias metodolóxicas, actividades complementarias, etc. Outros casos, 
con todo, fan preciso poñer en marcha unha serie de medidas organizativas e 
curriculares de carácter específico. A adopción destas medidas estará, en calquera 
caso, rexida polos principios de normalización e inclusión. 

 
A avaliación inicial, e cando cumpra a avaliación psicopedagóxica,  será o punto 

de referencia para a planificación e desenvolvemento das diferentes medidas de 
atención á diversidade. 

 
Así para a avaliación das necesidades do centro, en canto á atención á 

diversidade, temos en conta os seguintes procedementos cualitativos e cuantitativos : 
 

 Reunión cos titores/as do curso de 6º de EP e co Equipo Directivo do CEIP 
adscrito (celebrada o 28/06/2021). O obxecto é o  de recoller información sobre o novo 
alumnado, procedente de EP,  para o curso  e abordar unha intervención o máis 
axustada, organizada e proactiva posible. 

 Análise da documentación .  
 Revisión e organización da información do alumnado tanto do IES como 

do novo alumnado procedente doutros Centros. 
 Reunións co Equipo docente do ultimo curso do CEIP adscrito e o 

Departamento de orientación. 
 Reunións co equipo directivo do IES.  
 Entrevistas con profesores/as e titores/as.  
 Observación directa do alumnado e das súas características. 
 As avaliacións psicopedagóxicas. 
 Avaliación inicial ao principio do curso. No mes de outubro os días 4, 5,6 e 

7, fixose unha avaliación inicial da situación en todos os grupos, cursos e etapas 
educativas da ESO, tanto dos grupos como dos/as alumnos/as individualmente. “Como 
posta en común”;  para coñecer a situación na que se atopa o alumnado neste intre. 
Esta avaliación é referida ao estado emocional do alumnado, situación persoal, aos 
niveis de competencia curricular de cada materia,…. Será ampliada polo DO cando se 
trate de alumnos/as con necesidades educativas. Deste xeito poderanse adecuar os 
curriculums, programar as adaptacións curriculares e diseñar as accións educativas e 
reforzos co axuste preciso ás peculiaridades e necesidades dos/as  alumnos/as. 

A posibilidade de contar cunha información ordenada, completa e comparativa 
dos niveis competenciais daranos unha información moi valiosa para poder prever e 
compensar as dificultades cas que se atopan algúns alumnos/as ou incluso grupos de 
alumnos, replantexando as distintas accións educativas que sexan prescriptivas ou non 
do curriculum. 

 
As necesidades puntuais detectadas ata o momento  resúmense nos seguintes 

puntos: 
 Con respecto das características do alumnado cabe salientar que: 
 

 Rexistrase alumnado en situación de debilidade, fraxilidade  e flaqueza 
emocional. 



 

 Denotase a presenza dun pequeño índice de alumnado, que día a día vai 
xurdindo e aflorando, con dificultades de concentración, para manter a atención, 
memorizar...e con verbalización de pequenas alteracións de alimentación e soño, xa 
sexa por defecto como por exceso. 

 Tamén se rexistran casos, de inmadurez, falta de autonomía, de  
responsabilidade, hábitos, de TTIs, … 

 Hai bastante alumnado con dificultades de aprendizaxe relacionadas con 
aspectos básicos de lectura, escritura , cálculo e con déficits de coñecementos previos.  

 Hai alumnado diagnosticado de TDAH, con e sen medicación, aos que 
debemos prestar especial atención.   

 Alumnado con protocolo DEA. 
 Alumnado con dificultades idiomáticas. 
 Alumnado con protocolo  TEA. 
 Hai alumnado con adaptacións curriculares.  
 Necesidade de asesoramento académico e profesional por parte do 

alumnado da ESO. 
 Hai demanda de asesoramento académico e profesional por parte do 

alumnado de bacharelato. 
 
 Con respecto ás demandas do profesorado temos en conta: 
 

 A alta presenza de alumnado que presentan pouca estimulación cognitiva 
académica,  e que demandan ao profesorado unha atención máis individualizada e 
intervencións máis específica. 

 A existencia de dificultades e de diversidade significativa nunha mesma 
aula no alumnado, dificultalles o seguimento do ritmo ordinario da clase.  

 A necesidade de asesoramento na posta en marcha de maior cantidade 
de Medidas de Atención á Diversidade. 

 A necesidade de orientación académica no alumnado da ESO e 
Bacharelato. 

 
 Con respecto ás familias: 
 

 Grande incerteza no senso da saúde , da seguridade e do futuro 
académico. 

 Hai familias con falta de información sobre as medidas de atención á 
diversidade existentes no centro e na etapa. 

  É preciso favorecer a comunicación e colaboración entre as familias e o 
centro, especialmente do alumnado con NEAE.  

 
Unha vez detectadas as necesidades, o departamento de orientación colaborará 

cos distintos axentes da comunidade educativa para establecer o tipo de intervención 

máis axeitada, dentro das medidas ordinarias de atención á diversidade (optatividade, 

reforzos, apoio emocional nas titorías,…) ou programando e organizando medidas de 

carácter extraordinario e que e fosen necesarias ( exención de segunda lingua 

estranxeira, ACs,..) e participando no seu seguimento. 

 

A  profesora de Pedagoxía Terapéutica no IES desenvolverá a súa labor de 

apoio co alumnado que necesite atención individualizada, preferiblemente dentro da 

aula ordinaria; así mesmo, cando sexa aconsellable por cuestións didácticas e/ou 

organizativas, realizará apoio fóra da aula, cos alumnos/as que o precisen.  



 

Tamén colaborarán, de igual modo, na elaboración das Adaptacións Curriculares, 

se fose necesaria a súa realización, cos diferentes profesores implicados e co 

Departamento de Orientación. 

 

As principais accións a realizar, entre outras, e neste ámbito para presente 

curso serán:  

 

 Valorar recursos organizativos, procedimentais e materiais para posibles 

escenarios de ensino non presencial. 

 Compatibilizar as actuacións da profesora de Pedagoxía Terapéutica, co 

profesorado e alumnado do grupo-clase, coordinarse co profesorado implicado  e 

intercambiar información pertinente coas familias. 

 Revisión, actualización e realización das adaptacións curriculares.  

 Realización de novas adaptacións curriculares nos niveis de 1ºESO 

 Incorporación de alumnos/as á intervención de PT. 

 Aplicación de protocolos RDAH, TEA, DEA,… 

 A elaboración de medidas de reforzo educativo . 

 Atención do alumnado exento de cursar a materia de 2ª lingua estranxeira.  

 Colaboración  na revisión dos documentos orgánicos do propio centro e os 

de referencia, a fin de garantir a súa coherencia e continuidade. 

 Participar co profesorado en accións encamiñadas ao coñecemento dentro 

do grupo, en función das necesidades do grupo-clase, facilitándolle ao profesorado 

estratexias para atender á diversidade.  

 Colaborar cos Servizos Sociais do Concello (educadora familiar e 

traballadoras sociais). 

 Coordinación cos profesores das áreas, titores  e resto da Comunidade 

Educativa. 

 Proporcionar asesoramento e apoio aos alumnos e familias e profesorado 

ante posibles circunstancias de índole  emocional, aptitudinal, motivacional, social..., 

que puideran interferir no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Implementación  de pautas de intervención relacionadas con problemas 

vinculados a ausencia de pautas e hábitos de traballo, carencias na adquisición de 

aprendizaxes básicos instrumentais, e necesidades educativas asociadas a retrasos de 

aprendizaxe escolar e retrasos madurativos en secundaria entre outras. 

 Mediación e coordinación, na medida do posible cos servizos sociais do 

concello e coas familias cando a situación o requira. Valorarase a posibilidade de 

elaborar e implementar de xeito coordinado co profesorado titor e de apoio, algún 

programa específico de intervención. 

 

 

 

LISTAXE E HORARIO DO ALUMNADO CON NEAE, ATENDIDOS POR A PROFESORA DE 

PT  MARÍA LUISA BAAMONDE PAZ . 

 
 



 

 

ALUMNADO 

 

CURSO 
E 

GRUPO 

 
DESCRIPCIÓN DAS NECESIDADES 

DERIVADAS DO 

 DIAGNÓSTICO 

MEDIDAS 
ORDINARIAS/ 

EXTRAORDINARIAS 

 

 
PI 

(S/N) 

Profesionais 
encargados da 

intervención, lugar e 

nº de sesións 
(individual/grupal) 

Khadija A. 1º ESO 
A  

- Repite 1º ESO.  
- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  

-Mellorar a autonomía.  
-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 
mellorar o rendemento escolar.  

Exención de Segunda 
Lingua estranxeira. 
PT 

N Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 
intervención específica 

a levar a cabo en 
función do contexto, 
contido e necesidade. 

  Equipo docente 
3 Hs Sesións PT 

1H. Apoio PT 
2Hs. Reforzo Lingüístico 

Uxío B.L. 1º ESO 

A 

- Repite 1º ESO.  

- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  

-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 
mellorar o rendemento escolar. 

Exención de Segunda 

Lingua estranxeira. 
PT 

N Aula Ordinaria/aula PT 

dependendo do tipo de 
intervención específica 
a levar a cabo en 

función do contexto, 
contido e necesidade. 

  Equipo docente 
3 Hs Sesións PT 

1H. Apoio PT 
2Hs. Reforzo Lingüístico 

Mario M. B. 1º ESO 

A 

- Repite 1º ESO.  

- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  

-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 
mellorar o rendemento escolar. 
- Desfase Curricular 

Exención de Segunda 

Lingua estranxeira. 
PT 
ACs. 

N Aula Ordinaria/aula PT 

dependendo do tipo de 
intervención específica 
a levar a cabo en 

función do contexto, 
contido e necesidade. 

  Equipo docente 
3 Hs Sesións PT 
1H. Apoio PT 

2Hs. Reforzo Lingüístico 

Thays S.G. 1º ESO 
A 

- Repite 1º ESO.  
- Falta de traballo persoal e organización.  

- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  
-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 

mellorar o rendemento escolar. 

-Exención de 
Segunda Lingua 

estranxeira. 
-PT 

N Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 

intervención específica 
a levar a cabo en 
función do contexto, 

contido e necesidade. 

  Equipo docente 
3 Hs Sesións PT 
1H. Apoio PT 

2Hs. Reforzo Lingüístico 

Tomás P.U.V. 1º ESO 
B 

- Repite 1º ESO.  
- Falta de traballo persoal e organización.  

- Reforzar ámbito Lingüístico.  
-Mellorar a autonomía.  
-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 

mellorar o rendemento escolar 

 N -Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 

intervención específica 
a levar a cabo en 
función do contexto, 

contido e necesidade. 
- Equipo docente 
-1H. apoio PT 

 

Iago B.C. 1º ESO 
C 

-TEA/ TDAH/DEA -Exención de 
Segunda Lingua 

estranxeira. 
-PT 
-Protocolos: 

TEA/TDAH/DEA. 
-Recreos Inclusivos 

N -Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 

intervención específica 
a levar a cabo en 
función do contexto, 

contido e necesidade. 
-Equipo docente 
-3Hs. PT (grupais) 

-2Hs. Reforzo 
Lingüístico 

José A. B. G. 1º ESO 
C 

-TDAH 
 

-Exención de 
Segunda Lingua 
estranxeira. 
-PT 

-Protocolos: TDAH 
- ACs. 

N -Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 
intervención específica 
a levar a cabo en 

función do contexto, 
contido e necesidade. 
-Equipo docente 

-3Hs. PT (grupais) 
-2Hs. Reforzo 
Lingüístico 



 

Naiara I.B. 1º ESO 

C 

-DEA -Exención de 

Segunda Lingua 
estranxeira. 
-PT 

-Protocolo: DEA 
- ACs. 

N -Aula Ordinaria/aula PT 

dependendo do tipo de 
intervención específica 
a levar a cabo en 

función do contexto, 
contido e necesidade. 
-Equipo docente 

-3Hs. PT (grupais) 
-2Hs. Reforzo 
Lingüístico 

Noan L.B. 1º ESO 
C 

-DEA -Exención de 
Segunda Lingua 

estranxeira. 
-PT 
-Protocolo: DEA 
- ACs. 

N -Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 

intervención específica 
a levar a cabo en 
función do contexto, 
contido e necesidade. 

-Equipo docente 
-3Hs. PT (grupais) 
-2Hs. Reforzo 

Lingüístico 

XIÁN M.D. 1º ESO 

C 

-TDAH -Exención de 

Segunda Lingua 
estranxeira 
- Protocolo TDAH 

N   Equipo docente 
 

Lucas R.A. 1º ESO 
C 

- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  

-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 
mellorar o rendemento escolar. 

-Exención de 
Segunda Lingua 
estranxeira. 

-PT 
 

N -Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 
intervención específica 

a levar a cabo en 
función do contexto, 
contido e necesidade. 

-Equipo docente 
-3Hs. PT (grupais) 
-2Hs. Reforzo 

Lingüístico 

Mariano R.H. 1º ESO 

C 

- Falta de traballo persoal e organización.  

- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  
-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 

mellorar o rendemento escolar. 
-Pendenete de avaliación Psicopedagóxica. 

-Exención de 

Segunda Lingua 
estranxeira. 
-PT 

 

N -Aula Ordinaria/aula PT 

dependendo do tipo de 
intervención específica 
a levar a cabo en 

función do contexto, 
contido e necesidade. 
-Equipo docente 

-3Hs. PT (grupais) 
-2Hs. Reforzo 
Lingüístico 

Lois C.B. 2º ESO 
A 

-TDAH - Protocolo TDAH N   Equipo docente 
 

Aya E. 2º ESO 
A 

- Repite 1º ESO.  
- Falta de traballo persoal e organización.  

- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  
-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 

mellorar o rendemento escolar 

-Exención de 
Segunda Lingua 

estranxeira. 
 

N -1 H. apoio PT. 
-2hs. Reforzo 

Lingüístico. 

Riham K. 2º ESO 
A 

- Está repetindo.  
- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  

-Mellorar a autonomía.  
-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 
mellorar o rendemento escolar 

-Exención de 
Segunda Lingua 
estranxeira. 

 

N -1 H. apoio PT. 
-2hs. Reforzo 
Lingüístico. 



 

Iago L.D.S. 2º ESO 

B 

- Está repetindo. 

- Protocolo TDAH 

-Exención de 

Segunda Lingua 
estranxeira. 
 

N -2hs. Reforzo 

Lingüístico. 

-  Equipo docente 
 

Abel R.S. 2º ESO 
C 

-Está repetindo.  
- Dificultades co traballo persoal e organización.  

- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  
-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 

mellorar o rendemento escolar 
 

 N -1 H. apoio PT. 

Jessica V.R. 2º ESO 

C 

- Está repetindo.  

- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  

-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 
mellorar o rendemento escolar 

 N -1 H. apoio PT. 

Hajar Ch. 3º ESO 
A 

 APOIO PT 
Aula Ordinaria/aula 

PT 
ACs 

N -Aula Ordinaria/aula PT 
dependendo do tipo de 

intervención específica 
a levar a cabo en 
función do contexto, 

contido e necesidade. 
-Equipo docente 
-5 Hs. PT (individuais/ 

grupais) 
- 1 Apoio PT 

 

 
 
 

Eloy M. 

 
 

3º 

ESO A 

DEA Trastorno da lectoescritura e da 
aprendizaxe escolar.  
- Proceso lectoescritor ( decodificación, 

comprensión, planificación de ideas, expresión 
escrita,..). 
-Corrección ortográfica. 

- Construcións gramaticais. 
- Claridade e organización da expresión escrita. 
-Comprensión de conceptos numéricos. 

-Problemas de razoamento lóxico-matemático. 

 
 
 

APOIO PT 
Aula Ordinaria/aula 
PT 

PROTOCOLO DEA 

 
 

 
N 

 
-Aula Ordinaria/aula PT 

dependendo do tipo de 
intervención específica 
a levar a cabo en 

función do contexto, 
contido e necesidade. 
-Equipo docente 

-3 Hs. PT (individuais/ 
grupais) 
 

 

Roberto 

V.P. 3º 

ESO A 

- TDAH 

- Dificultades  lectoescritura e da aprendizaxe 

escolar.  

 

Protocolo TDAH /DEA N Aula Ordinaria/aula PT 

dependendo do tipo de 
intervención específica 
a levar a cabo en 
función do contexto, 

contido e necesidade. 
-Equipo docente 
-3 Hs. PT (individuais/ 

grupais) 

 

Damián 
B.S. 4º 

ESO B 

- TDAH 

 

Protocolo TDAH N   Equipo docente 
 

Ángela 

C.C. 4º 

ESO B 

-DEA Protocolo DEA N Recreos Inclusivos 

(2) 

  Equipo docente 
 

Xoel C.E. 

4º 

ESO B 

- TDAH 

 

Protocolo TDAH  -1 H. Apoio PT 

-  Equipo docente 
 

Tyger E.P. 
F. 4º 

ESO B 

-Falta de coñecementos previos. 
- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  

-Mellorar a autonomía.  

-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 

mellorar o rendemento escolar 

  -1 H. Apoio PT 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Hugo R. D. 

4º 

ESO B 

- Falta de coñecementos previos. 

- Falta de traballo persoal e organización.  
- Reforzar as áreas instrumentais.  
-Mellorar a autonomía.  

-Aplicar técnicas de estudo e estratexias para 

mellorar o rendemento escolar 

  -1 H. Apoio PT 

Zaira S.V. 

4º 

ESO B 

- TDAH 

- Dificultades  lectoescritura e da aprendizaxe 

escolar 

Protocolo TDAH /DEA  Equipo docente 

 
 

 

 
Manuel A. 

 
 

 

 
1º BACH  

A 

 

 

 

TEA 

4 - Socialización 

5 - Comunicación. 

6 - Autonomía 

 
 
 

APOIO Recreo 
Inclusivo 
 Ordinaria/aula PT 

 

 
 

 

 
 

N 

Aula Ordinaria/aula PT  
( nos recreos) 
dependendo do tipo de 

intervención específica 
a levar a cabo en 
función do contexto, 

contido e necesidade. 

  Equipo docente 
 

Antía G.E. 2º 

BACH 
D 

- TDAH Protocolo TDAH    Equipo docente 
 

Carla C.C. 2º 
BACH 

D 

- TDAH Protocolo TDAH    Equipo docente 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

ALUMNADO EXENTO DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Apelidos e Nome 

1º ESO 2º ESO 

- Ibramin S. 

- Naiara I. B. 

- José Antonio B. G.  

- Noan L. B. 

- Éric S. T. 

- Lucas R. A. 

- Uxío B. L.  

- Thays S. G.  

- Iago B. C. 

- Khadija A 

- Mariano R. H. 

- Mario M. B.  

- Iria L. B. 

- Jorge E. M. 

- Naiara F. F.   

- Marco M.I. 

- Ruth M-R. G. 

-  Iago L.S. 

- Aya E. 

- Riham K. 

Nº de 
Sesión 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 08:45 - 
09:35 

     

2ª 09:35 - 
10:25 

     

 RECREO 

3ª 10:45 – 
11:35 

  REFORZO 
LINGÜÍSTICO  

1ºESO C 

  

4ª 11:35 -
12:25 

  REFORZO 
LINGÜÍSTICO  

2º ESO A 

REFORZO 
LINGÜÍSTICO  

2º ESO B 

 

 RECREO   

5ª 12:45 - 
13:35 

 REFORZO 
LINGÜÍSTICO  

1º ESO A 

 REFORZO 
LINGÜÍSTICO  

1ºESO C 

 

6ª 13:35 -
14:25 

REFORZO 
LINGÜÍSTICO  

2º ESO B 

  REFORZO 
LINGÜÍSTICO  

1º ESO A/ 2º 
ESO A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

HORARIO 

MARÍA LUISA BAAMONDE PAZ 

(PEDAGOXÍA TERAPEÚTICA-XEFATURA DE ESTUDOS) 
 
 
 
 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

 
08:45/09:35 

 
RECREOS 

INCLUSIVOS 
PT 

GARDA 
DIRECCIÓN 

 
PT 

MATE 1º ESO 
A 

 
PT 

LC 1º ESO B 
XeH 3º ESO 

A 

 
PT 

LC 
1º ESO C 

 
09:35/10:25 

 
GARDA 

DIRECCIÓN 

 
GARDA 

DIRECCIÓN 

 
PT 

MATE 1º ESO 
C MATE 3º ESO 

A 

 
GARDA 

DIRECCIÓN 

 
PT 

LC 3º ESO 
A 

10:25/10:45 REC INCL PT REC INCL 
PT 

REC INCL PT REC INCL 
PT 

REC INCL PT 

10:45/11:35  
PT 

MATE 1º ESO 
C 

 
PT 

MATE 3º ESO 
A 

GARDA 
DIRECCIÓN 

 
PT 

LC 1º ESO C 

 
GARDA 

DIRECCIÓN 

11:35/12:25  
PT 

XeH 1º ESO A 

 
PT 

MATE 1º ESO 
A 

 
RECREOS 

INCLUSIVOS 
PT 

 
RECREOS 

INCLUSIVOS 
PT 

 
ATENCIÓN 
FAMILIAS 

12:25/12:45 REC INCL PT RECREO 

12:45/13:35  
GARDA 

DIRECCIÓN 

 
PT 

LC 3º ESO A 

   
REUNIÓN 

DIRECCIÓN 

13:35/14:25   
GARDA 

DIRECCIÓN 

   

MEDIODI
A 

16:30/17:20   COORDINACIÓN    
TELEMÁTICA 

  

17:20/18:10   COORDINACIÓN 
TELEMÁTICA 

  

 



 

 
 
 
 
 
 

HORARIO 

APOIO A  PT 

PROFESORAS: (BEATRIZ MERA-ESTHER SÁNCHEZ-
MAYTE LEIS) 

 
 
 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
 

08:45/09:35 
     

 
09:35/10:25 

   Beatriz Mera LC 
2º ESO C 

(Aula de PT) 

 

10:25/10:45 RECREO 

10:45/11:35    Beatriz Mera LG 
2º ESO A 

(Aula de 

apoio) 

 

11:35/12:25  Mayte XeH 4º 
ESO B 

 (Aula de apoio) 

 Esther S. 

LG 1º ESO A 

(Aula PT) 

Mayte LG 3º 
ESO A 

(Aula de PT) 

12:25/12:45 RECREO 

12:45/13:35    Esther S. 
XeH 1º ESO B 

(Aula PT) 

 

13:35/14:25      

MEDIODIA 

16:30/17:20      

17:20/18:10      



 

 

CRONOGRAMA PARA A IMPLANTACIÓN ANUAL DO PAD 

 
 

Datas Tarefas Responsables Recursos 

 
Maio/Xuño 

 
Contacto e reunións co centro 

adscrito . Este ano non se 
realizou a visita do alumnado 

nin a  “Xornada de patio 
inclusivo” no IES por mor do 

confinamento. 

     
     XD orientación IES 
     XD orientación CEIP 
     Titores de 6º EP  
      Titores 2º ESO 

 
Informes do alumnado 

1ª e 2ª Semana de xullo Contacto coas familias do 
alumnado obxecto de Exención 
de Segunda Lingua estranxeira 

XD orientación IES Recursos do departamento 

 

1ª e 2ª semana de setembro Asistencia ás sesión de 
avaliación de setembro 

   XD orientación e profesorado 
especialista: PT 

 

Recursos do departamento 

2ª semana de setembro 
Valoración das necesidades 

iniciais 

Xefatura de estudos  
       XD orientación Informes obtidos nas reunións 

2ª semana de setembro 
Elaboración de horarios do 

departamento 
Xefatura de estudos 

XD orientación 
Recursos do departamento 

3ª e 4ª semana de setembro 
Preparacións das avaliacións 

iniciais da ESO 

(Selección , elaboración e 

asesoramento de materiais de 

atención á diversidade) 

   

 Xefatura de estudos (planifica 

e     coordina) 

Departamento de Orientación 

PT 

Recursos do departamento 

1ª semana de outubro 
Realización da concreción 

anual do PAD 
XD Orientación/PT Datos dos alumnos 

1ª semana de outubro 
Realización da concreción 

anual do PAT 
XD Orientación 

Titores 
Datos dos alumnos 

1ª semana de outubro 
Reunión Pias/nais 

1º e 2º ESO 

Xefatura de estudos 

XD orientación 

Dirección e 

 



 

Vicedirección 

2ª semana de outubro 
Reunión Pias/nais 

3º e 4º ESO 

Xefatura de estudos 

XD orientación 

Dirección e 

Vicedirección 

 

 

2ª  e 3ª semana de outubro 

 

Avaliacións iniciais na ESO  
 

Xefatura de estudos Titores 

(dirixen as reunións) 

Equipo Docente 

XD orientación (asesora e 

apoia) 

PT 

 

Recursos do departamento 

Mes de outubro Reunións de coordinación 
pedagóxica 

Xefatura de estudos (planifica 
e coordina) 

XD orientación (asesora e 
apoia) 

                     PT 

Datos do alumnado 

 

 

4ª semana de outubro 
Elaboración de programas e 

actuacións xurdidas das 

reunións de coordinación 

 

XD Orientación 

 

Recursos do departamento 

Mes de novembro Elaboración das ACS 
XD Orientación e profesores 

afectados 

 

Recursos do departamento 

Decembro 
Participación nas sesións da 

1ª avaliación 

Xefatura de estudos Titores 

(dirixen as reunións) 

Equipo Docente 

XD orientación (asesora e 

apoia) 

                  PT 

 

Informes obtidos na 

avaliación inicial 



 

 

 

Xaneiro 

Elaboración de programas e 

actuacións xurdidas das 

reunións da 1ª avaliación e 

revisión das que xa están en 

marcha 

 

 

XD Orientación 

 

 

Informes obtidos na 1ª inicial 

 

Marzo 
Participación nas sesións da 

2ª avaliación . 

Xefatura de estudos Titores 

(dirixen as reunións) 

Equipo Docente 

XD orientación (asesora e 

apoia) PT 

Informes obtidos ao longo do 
trimestre 

 

Abril 
Asesoría vocacional do 

alumnado de 4º ESO e 2º 

Bacharelato 

 

XD Orientación e titores 
 

Recursos do departamento 

 

Maio 
Participación nas sesións da 

avaliación final de 2º 

Bacharelato 

Xefatura de estudos Titores 

(dirixen as reunións) 

Equipo Docente 

XD orientación 

(asesora/apoia)                   

Informes obtidos nas 
avaliacións previas 

 

4ª semana de maio 
Entrega aos titores de 

materiais necesarios para 

cumprimentar o Consello 

orientador 

 

XD Orientación 

 

Recursos do departamento 

Xuño 
Participación nas sesións da 

avaliación final 

XD Orientación e profesorado 

especialista: PT . 

Informes obtidos ao longo do 

curso 
 

 

Xuño 
Preparación de informes de 
alumnado con NEAE que 

abandona o centro 

XD Orientación e profesorado 
especialista: PT  

Informes obtidos ao longo do 
curso 

1ª semana de xullo 
Elaboración da memoria do 

departamento 
XD Orientación 

PT 

Información recollida ao longo 

do curso 



 

 

 

Xullo 

Elaboración de listaxe de 

alumnos propostos para 

medidas de atención de 

atención á diversidade para o 

vindeiro curso 

 

XD Orientación e profesorado 
especialista: PT  

 

Informes obtidos ao longo do 
curso 

 

Todo o curso 
Atender ás demandas do 

profesorado e do alumnado 

Calquera membro do 

departamento segundo 

demandas 

 

Recursos do departamento 

 

 

Todo o curso 

Asesoramento e apoio na 

CCP aos diferentes 

departamentos na 

programación e 

desenvolvemento de tarefas 

 

 

XD Orientación e PT 

 

 

Recursos do departamento 

 

 

Todo o curso 

Colaborar na planificación, 

desenvolvemento, 

seguimento e avaliación dos 

plans e programas levados a 

cabo no centro 

XD orientación en 
colaboración cos outros 

membros da comunidade 
educativa implicados 

 

 

Recursos do departamento 



 

 
 

16. 5.- PROGRAMA PARA A MELLORA DO COMPORTAMENTO E DE CONVIVENCIA A 
TRAVÉS DA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 
INTRODUCIÓN 

 

O deseño deste programa de intervención ten como obxectivo principal o 
desenvolvemento da intelixencia emocional como medio de mellora para a modificación da 
conduta. 

Durante a posta en práctica da intervención, o alumnado irá desenvolvendo a 
capacidade de identificar, regular, xestionar, reflexionar e expresar tanto as emocións 
propias como as alleas. Desta maneira, estaremos a formar persoas emocionalmente sas e 
estables. Por último, cabe dicir que este programa de intervención, desenvolverase a través 
de actividades, tanto individuais como colectivas, de carácter lúdico. 

 
As investigacións realizadas ata o momento demostran que o desenvolvemento de 

habilidades emocionais é un aspecto fundamental que debe tratarse, tanto dentro como 
fose do contexto escolar, xa que inciden positivamente na conduta e no rendemento 
académico do alumnado ( Goleman, 1996). 

Se aprenden a regular e xestionar as súas emocións, pensarán e actuarán de forma 
racional, desta forma, evitaremos unha deterioración das relacións escolares, familiares e 
sociais (Angulo  et ao., 2008). Para iso, debemos ensinarlles a identificar, coñecer, 
reflexionar e expresar tanto as súas propias emocións como as alleas. 

 
XUSTIFICACIÓN 

A realización desta intervención, fundaméntase na necesidade imperiosa de incidir sobre 
o comportamento Do alumnado con problemas de conduta ao longo de toda a súa 
educación. A máis idade, a sociedade esixe aos individuos maiores niveis de autocontrol; 
por iso é polo que, se os procesos de adquisición fallan, o neno teña problemas para 
integrarse na sociedade. 

Mediante unha educación baseada na regulación das emocións e na transmisión de 
valores, conseguiremos unha mellora significativa daquelas condutas disruptivas que 
presente o alumnado e, por tanto, unha maior aprendizaxe. 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 Definición e clasificación 
 

Cando falamos de trastornos da conduta, estamos a facer referencia a aqueles patróns 
de comportamento repetitivos e persistentes ao longo do tempo que vulneran os dereitos 
doutros e as normas sociais propias da súa idade ( Kazdin, 1995). 

Segundo Angulo, Fernández, García, Giménez,  Ongallo, Prieto e Rueda (2010), os 
trastornos da conduta pódense clasificar en: 

 
• Trastorno  Negativista-Desafiante 
Estas persoas caracterízanse por presentar un alto nivel de irritabilidade, enfados continuos, 

frecuentes discusións, actitudes desafiantes e sentimento de vinganza cara aos demais. 
Estímase que entre o 40 e o 60% dos nenos adolescentes con  TDAH, presentarán este 

trastorno (Mena, Nicolau,  Salat,  Tort e Romero, 2006). 
• Trastorno  Disocial 

Este trastorno caracterízase por unha  trasgresión das normas e dereitos dos demais ( 



 

Vásquez, Palacios e Da Pena, 2010), afectando ás seguintes categorías ( DSM-5, 2014): 
1) agresión a persoas e animais; 

2) destrución da propiedade; 
3) engano e roubo; 
4) incumprimento grave das normas 
 
Teorías e autores destacados 
 

Este programa susténtase na convicción de que a conduta é  moldeable e, por tanto, pódese 
modificar, tal e como afirmaba Watson (1913). Ademais,  Bandura (1961- 1963), baseándose 
no “experimento do boneco bobo”, demostrou a teoría da aprendizaxe social. Esta afirmaba 
que as persoas observamos e imitamos aqueles modelos de conduta próximos a nós. Por 
tanto, podemos concretar que a contorna inapropiada que rodea ao noso alumnado en cuestión 
foi un factor determinante que repercutiu negativamente sobre a súa conduta. 

 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA A MODIFICACIÓN DA CONDUTA 
 
  Análise das necesidades e priorización das mesmas 
 

O alumnado no que está deseñada a intervención presenta problemas condutuais, 
temperamento forte, mostra actitudes provocadoras, xera conflitos, agride aos seus 
compañeiros e incumpre as normas do centro. Tras realizarlle próbalas pertinentes, descartase 
posibles problemas de hiperactividade. Ademais, dase incapacidade para comprender e 
xestionar tanto as súas emocións e sentimentos (intelixencia  intrapersonal) como as dos 
demais (intelixencia interpersoal), ( Gardner, 2005). 

Por todo o mencionado anteriormente, presenta Necesidades Educativas Especiais, derivadas 
dun trastorno da conduta. Este alumnado ademáis,recibirá apoios e atencións educativas 
específicas, que se abordarán desde un enfoque interdisciplinar e sistemático. Baseándonos 
nos principios de normalización e inclusión. 

 
  Poboación beneficiaria do programa 
 

Este programa vai dirixido principalmente a un alumnado concreto,  será beneficioso para el, 
xa que, a través dunha educación baseada en emocións e na  trasmisión de valores, 
conseguiremos unha paulatina modificación das condutas non desexadas. Tal beneficio 
redundará nos compañeiros/as e polo tanto no grupo e/ou comunidade. 

 
 

 OBXECTIVOS 
 

Coa posta en práctica deste programa, preténdese alcanzar tres obxectivos fundamentais: 
1) mellorar as condutas disruptivas, 
2) desenvolver a intelixencia emocional; 
3) promover unha intervención conxunta e coordinada. 
 
Destes obxectivos xerais, extráense os seguintes obxectivos específicos: 
 
 
 

 



 

 
Táboa 1. Obxectivos xerais e específicos 

 

1.Desenvolver a intelixencia emocional  

o Percibir as emocións propias e alleas 

o Analizar e reflexionar sobre as emociones Expresar oralmente e 

por escrito as emocións Regular e xestionar as emocións 

 
2.Mellorar  as condutas disruptivas 

 
o Adquirir valores como o respecto e a igualdade 
o Aprender técnicas de autocontrol que axuden a calmar os 

niveis de  estrés, rabia, odio e frustración 
o Resolver conflitos de maneira pacífica. 

 
3.Promover una intervención conxunta e coordinada. 

 
o Implicar á familia e demais profesionais no proceso para a  

modificación da conduta 

o Informar á familia durante todo o proceso. 

o Ofrecer á familia pautas de crianza para a mellora da conduta. 

 
Medidas orientadas á modificación da conduta 
 

Neste apartado, preséntanse diversas técnicas destinadas á modificación das condutas 
disruptivas. 

 
• Reforzos e castigos, segundo Skinner (1938): 
 
É unha estratexia utilizada para incrementar de maneira paulatina as condutas desexadas e 

diminuír as condutas non desexadas mediante estímulos  motivadores e castigos. 
-  Reforzadores positivos: Consiste en proporcionar un estímulo pracenteiro cada vez que o 

alumno mostre un cambio positivo en canto á súa conduta. 
-  Reforzadores negativos: Consiste en eliminar un estímulo desagradable cada vez que o 

alumno mostre un cambio positivo en canto á súa conduta. 
- Castigos. As condutas inadecuadas deben ir acompañadas de consecuencias pouco 

pracenteiras para o alumno. A aplicación de castigos será o último recurso ao que se deba 
recorrer. Só empregaranse en caso de non funcionar os demais procedementos. 

 
• Contrato  conductual 
 

Documento escrito onde o alumno comprométese a cumprir os obxectivos  conductuales 



 

propostos no mesmo. Ademais, detallaranse as consecuencias tanto positivas como negativas 
que o alumno recibirá dependendo de se se cumpren ou non os obxectivos. 

 
• Asemblea e posterior reflexión 
 

Mediante o diálogo, escóitaa activa e a reflexión, tanto grupal como individual, traballaremos 
a resolución de conflitos ou comportamentos pouco adecuados. A través das asembleas, os 
alumnos desenvolverán a intelixencia  intrapersonal (comprensión das súas propias emocións e 
sentimentos) e a intelixencia interpersoal (comprensión das emocións e sentimentos alleas) ( 
Gardner, 1995). 

 
• Retirada de atención 
 
Consiste en ignorar as condutas inadecuadas e desviar a súa atención cara a outras 

actividades que resulten incompatibles coa conduta que queremos eliminar. 
 
• Tempo fóra 
 
Tras explicarlle ao neno que fixo mal e por que, privaráselle durante un curto período de 

tempo (de 5 a 10 minutos como máximo) da posibilidade de participar na actividade que se 
estea realizando nese momento. 

 
• Descansos estruturados 
 
Cada media hora aproximadamente, permitirase que o alumno se tome 5 minutos de 

descanso para ir ao baño, beber auga e mover as pernas. Estes descansos, permitirán que o 
alumno despexe a súa mente sen molestar nin distraer aos compañeiros que ten ao seu ao 
redor. O alumno debe ter claro, que estes descansos deben realizarse en absoluto silencio, sen 
romper o clima de estudo. 

 
As emocións 
 
Definición e clasificación A palabra emoción, vén do latín ex- movere (ex-significa ‘fóra’ e  

movere significa ‘mover’). Por tanto, as emocións son “aquilo que nos move”. 
Caballero (2013), afirma que as emocións son un proceso psicolóxico que nos preparan para 

adaptarnos e responder a contorna. 
Lucas  Malaisi (2011), clasifica as emocións en: 
• Positivas: alegría, rir, amor e felicidade 
• Neutras: sorpresa, esperanza e compaixón 
• Negativas: ira, medo, ansiedade, tristeza, vergoña e aversión 
 
 Teorías e autores destacados 
 
Existen infinidade de teorías sobre as emocións. Na actualidade, moitas destas teorías son o 

sustento da nosa práctica educativa. 
O termo Intelixencia Emocional foi acuñado por primeira vez no ano 1990 e defínese como "a 

capacidade para percibir, asimilar, comprender e regular as emocións propias e a dos demais" 
( Mayer e  Salovey, 1997). Ademais,  Goleman (1995) afirmaba que a intelixencia emocional 
guía os nosos pensamentos e accións. De aí, a importancia dunha educación baseada na 
regulación das emocións. 

Por último, hai que dicir que a educación emocional debe exporse os seguintes obxectivos: 
1) A prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos; 



 

2) o desenvolvemento pleno da personalidade e das capacidades afectivas; 
3) o desenvolvemento da capacidade de interactuar en grupos e en contextos 

heteroxéneos, establecendo boas relacións; 
4) o desenvolvemento da autonomía ( Nuñez Cubero, 2008). 
 

 
 AVALIACIÓN 

 
Os criterios de avaliación que se citan a continuación están en consonancia cos obxectivos 

establecidos neste programa. Mediante a avaliación solicitaremos e analizaremos non só a 
información relativa ao comportamento do alumno, senón tamén a coordinación entre o 
profesorado e o desenvolvemento do programa. Dita información serviranos como guía para o 
desenvolvemento da intervención. Ao final de cada trimestre, tanto o alumno como os 
profesores, comprobaremos os logros alcanzados e seremos conscientes de que obxectivos 
non alcanzamos. Desta forma, poderemos poñer en marcha propostas de mellora. A avaliación 
do alumno será individual e continua. Todos os datos recolleitos, permitirannos informar os pais 
ou titores da problemática inicial e dos progresos que se vaian dando no alumno. 

 
 Instrumentos de avaliación 

 
1. Observación directa 
2. Caderno de sucesos 
3. Lista de control (ver anexo 1) 
4. Rexistro de observación (ver anexo 2) 
5. Análise de informes anteriores relativos ao alumno. 
6. Entrevista co alumno 
7. Entrevista coa familia. 
8. Test de conduta 
 

 Avaliación do alumno 
 

Mediante a lista de control avaliarase semanalmente tres aspectos fundamentais: o 
control da conduta, as relacións interpersoais e o rendemento escolar. 

 
No rexistro de observación, avaliarase mensualmente se o alumno presenta ou non 

certas actitudes e comportamentos tales como: regula, xestiona e expresa as súas emocións 
e pensamentos, percibe e reflexiona sobre as emocións alleas, presenta actitudes  
negativistas e desafiantes, enfádase con facilidade, dificulta o clima de traballo na aula, xera 
discusións e enfrontamentos, agride aos seus compañeiros, rompe o material escolar, 
manifesta sentimentos odio, rancor e vinganza cara ás demais persoas. 

 
 

 Avaliación do profesorado 
 
Esta avaliación realizarase trimestralmente e nela terase en conta, por unha banda, se existiu 

ou non, unha correcta coordinación entre os distintos profesionais do centro, por outro, se se 
proveeu ou non de todos os apoios e recursos necesarios para a mellora do alumno e, 
finalmente, se se creou ou non, unha vinculación afectiva, de confianza e respecto entre 
profesor-alumno. 

 
 Avaliación do programa de intervención 

 



 

Esta avaliación realizarase ao finalizar o curso escolar e nela terase en conta: se se puido ou 
non desenvolver todas as actividades propostas no programa, se as actividades expostas 
han resultado atractivas para os alumnos e se se cumpriron ou non os obxectivos propostos. 

  
  Temporalización 

 
A continuación, móstrase un cronograma no cal aparecen reflectidas todas as actividades que 

se van a desenvolver ao longo da intervención e o seu correspondente  temporalización (día 
e hora). 

 

Táboa 2. Cronograma de actividades 

 
SETEMBRO 

  
ACTIVIDADES 

 
DÍAS 

 
HORA 

ACTIVIDADE 1 Elaboración de 
normas 

  

ACTIVIDADE 3 Escenificación   

 
OUTUBRO 

ACTIVIDADE 4 Emoción-
reacción 

  

ACTIVIDADE 5 Cerra los ollos e  

imaxina 

  

 
NOVEMBRO 

ACTIVIDADE 7 Cinéfilos   

 
DECEMBRO, XANEIRO, FEBREIRO, MARZO, ABRIL, MAIO, XUÑO 

ACTIVIDADE 8 Emocionario   

 
DURANTE TODO O CURSO ESCOLAR 

ACTIVIDADE 2 Asambleas   

ACTIVIDADE 6 O mediador   

 



 

SESIÓNS 
 
Actividade 1: 

 
ELABORACIÓN DE NORMAS 
 
Desenvolvemento 
 
 En primeiro lugar, o profesor ou profesora explicará aos seus alumnos a actividade e a 

finalidade da mesma. A continuación, cada alumno e alumna anotará nun papel unha 
norma que consideren importante, acompañada da súa correspondente consecuencia, 
tanto positiva (se se cumpre a norma) como negativa (se non se respectan as normas). 
Por último, cada un dos alumnos, lerá a súa norma e explicará a importancia do seu 
cumprimento. O mestre ou mestra irá anotando todas as achegas na lousa para, máis 
tarde, e tras un consenso seleccionaranse aquelas que a clase considere máis acertadas 
e escribiranse nunha cartolina que se colocará nun lugar visible da aula. 

 
Xustificación 
 
Con esta actividade estableceremos de forma conxunta as normas cívicas básicas que 

deben de respectarse para a mellora da convivencia. 
Obxectivos 
- Respectar as normas cívicas básicas establecidas 
- Extinguir as condutas inapropiadas 
- Crear un ambiente óptimo de convivencia e aprendizaxe 
 
Duración 
 
Esta actividade grupal realizarase en aproximadamente 2 sesións de titorías. 
Materiais 
- Cartolina, folios brancos e  rotuladores de cores 
 
 

Actividade 2: 
 
 

ASEMBLEAS, REFLEXIÓN E COMPROMISO 
 
Desenvolvemento 
 
Cando se incumpra unha norma ou xurda un conflito, procederase á realización dunha 

asemblea, na cal deberán estar presentes todos os alumnos. Nelas, expoñeranse os feitos 
ocorridos. Seguidamente, debateranse e buscarase unha solución en común. Por último, 
procederase á realización dunha reflexión individual que debe ir acompañada de contrato  
condutual por parte dos individuos implicados no conflito. É fundamental permitir que cada alumno 
expoña o seu punto de vista sobre o ocorrido. Todos teñen dereito a expresarse libremente e a ser 
escoitados e respectados. 

 
Xustificación 
 

Para que poida darse unha modificación da conduta é fundamental a comunicación entre o 
profesor e os seus alumnos. As asembleas permitirannos un tratamento insistente dos valores e 
normas, ademais de promover a resolución de conflitos a través do dialogo e a reflexión. 



 

 
Obxectivos 
 
- Promover a resolución pacífica de conflitos 
- Reflexionar sobre as condutas propias e alleas. 
- Adquirir valores e normas. 

 
 
Duración. 

 
Cada asemblea ten unha duración aproximada de 1 sesión de titoría. 
 
 Materiais 
 

- Papel e lapis 
 
 

 
Actividade 3: 

 
 
ESCENIFICACIÓN DE SITUACIÓNS DIVERSAS 
 
Desenvolvemento 
 
    
Ao comezo da actividade, o profesor ou profesora dividirá a clase en pequenos grupos de 3 
persoas como máximo. A continuación, repartirá unha ficha por grupo onde hai escrita unha 
situación conflitiva real. Por último, cada grupo deberá representar diante dos seus compañeiros 
dúas situacións: como non se debe de actuar e como si se debe de actuar. A actividade finalizará 
cunha reflexión común. 
Xustificación 
A través da escenificación, os alumnos aprenderán a reaccionar adecuadamente diante situacións 
conflitivas, sen necesidade de usar a violencia física ou verbal. 
 
Obxectivos 
 
-  Promover a resolución pacífica de conflitos a través da comunicación 
-  Reflexionar sobre o que está ben e o que está mal. 
-  Adquisición de valores e normas fundamentais para a convivencia. 
 
 
Duración 
 
Esta actividade ten unha duración aproximada de 1 sesión de titoría. 
 
Materiais 

-  Fichas elaboradas previamente polo docente 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Actividade 4: 
 
 

EMOCIÓN-REACCIÓN 
 
Desenvolvemento 
 
Para a consecución desta actividade, o mestre ou mestra agrupará aos alumnos por parellas. 
Seguidamente, dirá quen son os encargados de representar mediante  mímica as emocións que 
aparecen escritas nas tarxetas e quen son os encargados de identificar, nomear e reaccionar diante 
as devanditas emocións. Para finalizar a actividade, cada un dos compoñentes da parella deberá 
poñer un exemplo real onde eles sentisen esa emoción. 
 
Xustificación 
 
Esta actividade é ideal para avaliar e desenvolver a conciencia emocional. 
 
Obxectivos 
 
-  Recoñecer e nomear as distintas emocións 
-  Promover o sentimento de  asertividade e empatía cara aos demais 
 
Duración 
 
Esta actividade terá unha duración aproximada de 1 sesión de titoría. 
 
Materiais 
 
- Fichas  plastificadas e recortadas con imaxes das distintas emocións e os seus nomes 
correspondentes. Estas fichas serían previamente elaboradas polo docente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividade 5: 
 
 

CERRA OS OLLOS E IMAXINA 
 
Desenvolvemento 
 
Ao comezo da actividade, todos os alumnos deberán pechar os ollos e relaxarse. A continuación, o 
docente lerá en voz alta unha serie de situacións reais. 
 
Seguidamente, os alumnos deberán responder individualmente e por escrito a catro preguntas: 
 
- Como che sentes? Por que? como crees que senten as outras persoas implicadas no conflito? 
Propón 3 solucións para este problema e subliña a que consideres máis adecuada. 
Por último, os alumnos deberán debuxar mediante garabatos, a emoción que sentisen, utilizando as 
cores e as formas libremente. 
 



 

Xustificación 
 
Esta actividade é ideal para aprender a expresar e xestionar aquelas emocións que todos nalgún 
momento das nosas vidas experimentamos e non soubemos canalizar. 
 
Obxectivos 
 
- Reflexionar individualmente sobre as emocións propias e alleas 
- Propoñer alternativas para a resolución de conflitos 
- Canalizar as emocións mediante a escritura e o debuxo Duración 
Esta actividade terá unha duración aproximada de dúas sesións de titoría. 
 
Materiais 
 
- Fichas coa descrición da situación e os seus correspondentes preguntas 
- Folios e cores para a elaboración do debuxo 
 
 
 

Actividade 6: 
 
 
O MEDIADOR 
 
Desenvolvemento 
 
Esta actividade está destinada a aquel alumno que presente trastornos desafiantes/ negativistas. Este 
será o responsable de mediar nos conflitos que xurdan tanto no patio como na aula. 
Para iso, o docente deberá ter unha conversación previa, onde lle explicará algunhas das súas 
funcións como axudante do profesor. Algunhas destas funcións son: explicar aos seus compañeiros 
que non deben alzar a voz, que non deben insultar, que non deben agredir, que deben respectarse e, 
sobre todo, que deben aprender a escoitar e a dialogar entre eles para que poida darse unha 
resolución pacífica dos conflitos. 
 
Xustificación 
 
O sentimento de responsabilidade que lle outorga o cargo de mediador, fai que o alumno adquira un 
novo rol. Devandito cargo, cédelle un protagonismo que fai que as condutas inapropiadas diminúan e 
as apropiadas, aumenten. 
 
Obxectivos 
 
- Adoptar unha nova actitude ante os conflitos 
- Promover o cumprimento das normas establecidas 
- Desenvolver o sentido da responsabilidade 
 
Duración 
 
A función do mediador desenvolverase ao longo de todo o curso escolar. 
 
Materiais 
 
Non se require material. 
 
 

 



 

Actividade 7: 
 
 

CINÉFILOS 
 
Desenvolvemento 
 
Esta actividade consistirá na proxección dunha serie de películas cun alto contido emocional. Tras a 
proxección, os alumnos deberán contestar individualmente a unha serie de preguntas relacionadas 
con “o emocional” da película. Por último, todas as parellas deberán ler en voz alta as súas respostas 
para, máis tarde, ser comentadas entre todos. 
Algunhas das películas seleccionadas son: Do Revés (Inside  Out), O Bóla, O indomable Will  
Hunting e A viaxe de  Arlo. 
 
Xustificación 
 
O cinema é un recurso  motivador que fai que o espectador  empatice co que se está proxectando na 
pantalla. Mediante esta actividade, os alumnos poderán identificar, comprender e reflexionar sobre as 
emocións e sentimentos patentes ao longo das proxeccións. 
 
Obxectivos 
 
Desenvolver a intelixencia emocional e social. 
 
Duración 
 
Esta actividade, ten unha duración aproximada de tres sesións de titoría. 
 
Materiais 
 
- Películas 
- Fichas coas preguntas extraídas de cada película. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividade 8 
 

EMOCIONARIO 
 
Desenvolvemento 
 
Emocionario, é un libro de contos cuxo contido se centra na  trasmisión de emocións e valores. A 
partir do mes de decembro, poderase adicar un tempo para a lectura de leste marabillo libro. Tras a 
lectura, deberán reflexionar por escrito sobre o lido, respondendo as fichas de actividades. Por 
último, farase unha reflexión grupal. 
 
Emocionario consta de: 

 
Libro  Emocionario 
 
Consta de corenta e dous estados emocionais correspondentes a un  capitulo determinado. A 



 

linguaxe é sinxelo e as ilustracións están cargadas de cor e fantasía. 
 
- Fichas de actividades 
 
Mediante as actividades, os alumnos profundarán no coñecemento de cada unha dos corenta e dous 
estados emocionais que describe o libro. 
 
- Diario de gratitude 
 
Neste caderno, o alumno escribirá o que sente cada día e, tamén, os motivos que lle xeraron 
benestar. Ademais, contén oitenta e cinco frases  motivadoras. 
 
- Guía de exploración lectora 
 
Instrumento de apoio para pais e profesores. 
Xustificación 

Mediante a lectura e a escritura reflexiva, os alumnos profundarán no coñecemento das 
emocións e sentimentos que aparecen en cada un dos capítulos. 

 
Obxectivos 
 
- Profundar no recoñecemento e expresión de cada unha das emocións presentes no  

Emocionario. 
- Expresar e canalizar mediante a escritura, as emocións e sentimentos 
- Rexistrar momentos reais en que o alumno experimentase algunha das emocións 

presentes no  Emocionario. 
- Analizar as causas dalgunhas emocións 
- Desenvolver o gusto pola lectura 
- Axudar aos adultos (pais, profesores, psicólogos) a traballar a educación emocional da 

nenos. 
 
Duración 
 
Esta actividade terá unha duración aproximada de 1 hora e 30 minutos. 
 
Materiais 
 
-  Emocionario 
- Fichas de actividades 
- Diario de gratitude 
- Guía de exploración lectora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Lista de control 
 

 

Anexo 1. Lista de control (semanal) 

 
ALUMNO/A 

 
CONTROL 

DA CONDUTA 

 
RELACIÓNS 

INTERPERSONAIS 

 
RENDIMENTO 

ESCOLAR 

    

    

    

    

    

    

 
….. 

   

 

Puntúa con: moi  ben, ben regular, mal, moi mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2. Rexistro de observación 
 

 

Anexo 2. Rexistro de observación (mensual) 

  

SI 
 

NON 

 

Regula, xestiona e expresa as súas 
emocións ey pensamentos 

  

 

Percibe e reflexiona sobre as emocións 
alleas 

  

 

É susceptible. Irritase con facilidade 

  

 

Dificulta e entorpece constantemente 
o  clima de traballo na aula. 

  

 

Xera discusións e enfrentamentos 

  

 

Agrede verbal e físicamente a 
personas 

  

 

Rompe o material escolar. 

  

 

Incumple de maneira reiterada, as 
normas do centro. 

  

 

Acusa a outros dos seus malos actos 

  

 

Manifiesta sentimentos odio, rencor e 
vinganza 

  

 
 



 

Anexo 3. Avaliación  do profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 3. Avaliación  do profesorado (trimestal) 

  
SI 

 
NON 

 

1. Existiu unha axeitadada coordinación 
entre os didtintos profesionais do 
Centro. 

 

  

 

2. Foron previsto todos os apoios  e 
recursos necesarios para a 
mellora do alumnado. 

  

 

3.Creouse un vínculo afectivo, de 
confianza e respect entre 
professor – alumno. 

 

  

 
OBSERVACIÓNS: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 4. Avaliación do programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 4.  Avaliación do programa (anual) 

  
SI 

 
NON 

 

Desenvolverosnse todas 
as actividades propostas 
no programa. 
 

  

 

As actividades 
desenvolvidas no 
programa resultaron 
atractivas e atraíntes para 
o alumnado. 
 

  

 

Cumprironse todos os 
obxectivos propostos no 
programa. 
 

  

 
OBSERVACIÓNS: 
 



 

Anexo 5. Normas de clase  
 

Nº 1. CANDO O PROFESOR FALA, NÓS ESCOITAMOS. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº 2. LEVANTAMOS A MAN ANTES DE FALAR. 
 

 

 
 



 

 

Nº 3. FALAMOS  EN VOZ BAIXA. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Nº 4. NON NOS LEVANTAMOS DO NOSO SITIO. 
 

 

Nº 5. COIDAMOS E COMPARTIMOS O NOSO  MATERIAL. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Nº 6. NON  GRITAMOS NIN PEGAMOS A OS NOSOS/AS  COMPAÑEIROS/AS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 7. FAGO OS DEBERES DE CLASE A TEMPO E EN SILENCIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6. Fichas cinéfilos 
 
 

 

 
 

EL VIAJE DE ARLO 
 

 

 

 
 
Responde ás seguintes cuestións. 
 

1. Menciona alo menos tres emociòns que sentiras ao longo da película e dí por 
que . 

 
 
 
 

2. ¿Pensas que é normal sentir medo? ¿Algunha vez experimentaches este 
sentimiento? Pon un exemplo real. 

 
 
 

3. ¿Crees que é importante afrontar o meedo? ¿Cómo? 

 
 
 

4. ¿Peensas que é importante coidar a amistade? ¿Por que? 



 

 
 
 
 

 
INSIDE OUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde as siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué emocións aparecen ao longo da película? 

 
 
 

2. ¿Con que emoción te sintes máis identificado/a? ¿Por que? 

 
 
 
 

3. Describe 5 situacións reais, donde experimentaras estas cinco emocións 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde ás seguintes cuestións: 

 
 

¿Menciona aló menos tres emocións que manifestou o protagonista ao 
longo da película? 

 
 
 
 

¿Qué opinas sobre o comportamento do protagonista ao inicio da película? 

 
 
 
 
 

¿Cómo inflúe o psicólogo sobre o protagonista da historia? 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL BOLA 

 
 
 
 

Responde ás seguintes cuestións: 
 

1. ¿Qué tres emocións sinte o protagonista da historia ao longo da 
película? 

 
 

2. ¿Cómo clasificarías a actitude do pai de cara o  seu fillo? 
¿Crees que é axeitada? 

 
 
 
 
 

3. ¿Qué condutas consideras inadecuadas por parte do protagonista? 

Xustifica   a             resposta. 



 
Anexo 7. Fichas de cerra os ollos e imaxina  
 
SITUACIÓN 1 
 
 
Imaxina que estás a xogar tranquilamente no patio e de súpeto alguén che empuxa ou 
che dá co balón. 
 
Responde ás seguintes preguntas: 
 
 
1. Como crees que NON se debería actuar? Xustifica a túa resposta. 
 
 
 
 
 
2. Como crees que SE se debería actuar? Propón 3 solucións para este problema e 
subliña a que consideres máis adecuada. 
 
 
 
 
 

1. Algunha vez ocorreuche? Se a resposta é si, Como actuaches? 

 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 2 
 
Imaxina que dous compañeiros/ as da clase enfádanse e o resto dos nenos deciden 
apoiar a un deles, deixando ao outro neno só e illado. 
 
Responde ás seguintes preguntas: 
 
1. Crees que esa reacción por parte dos compañeiros é a correcta? Por que? 
 
 
 
 
2. Como crees que se pode chegar a sentir o neno ao que illaron? 
 
 
 
 
 
3. Como crees que se podería resolver este conflito? 
 
 
 
 
 
 



 
SITUACIÓN 3 
 
 
Imaxinade que estades en clase e un dos vosos compañeiros/ as non para de falar, tirar  
bolitas de papel, levantarse da cadeira e dar  golpecitos na mesa. 
 
Responde ás seguintes preguntas: 
 
1. Crees que ese comportamento é correcto dentro da aula? Por que? 
 
 
2. Como crees que sente a profesora #ante esta situación? Por que? 
 
 
3. Como vos afecta ao resto de compañeiros esta situación? 
 
 

2. Que podemos facer para evitala? 

 
 
Anexo 8. Fichas emoción-reacción  

 

 

Emoción 1. ALEGRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Emoción 2. ENFADO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emoción 3. MEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emoción 4. VERGOÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 Emoción 5. ASOMBRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Emoción 6. CULPA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   Emoción 8. SOLEDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emoción 9. TIMIDEZ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

17.- FIRMA DOS COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

 
 
Xefa do Departamento de Orientación Funcionaria do corpo de Mestres, 

profesora especialidade de Pedagoxía 

Terapéutica. 

 
 
 
 
 

Asdo: Pilar Méijome Blanco Asdo: Mª Luisa Baamonde Paz 

 
 
Titor de ámbito científico. Titora de ámbito lingüístico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Augusto Otero Bugidos Asdo: María Mansilla Antelo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	1.- INTRODUCCIÓN.
	2.- MARCO LEGAL
	3.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO
	4.- O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN- PLANIFICACIÓN XERAL
	4.1Infraestrutura e dotación
	4.2 Medidas organizativas
	4.3 Compoñentes do Departamento de orientación

	5.- AS COMPETENCIAS CLAVE DENDE A INTERVENCIÓN ORIENTADORA
	6. - ESPAZOS DA INTERVENCIÓN ORIENTADORA
	7.- DESCRICIÓN DAS ACCIÓNS PRIORITARIAS
	7.1- Obxectivos xerais.
	7.2- Obxectivos específicos por ámbitos

	8.- EIXOS DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
	8.1 Atención á diversidade
	8.2  Acción titorial.
	8.3 A orientación vocacional e profesional.

	9.- INTERVENCIÓN E COORDINACIÓN COS CENTROS DA ZONA
	10.-METODOLOXÍA PARA O PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
	10.1.-TÉCNICAS DE TRABALLO PARA A INTERVENCIÓN ORIENTADORA

	11.- TEMPORALIZACIÓN
	12.- RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
	13.- AVALIACIÓN DO PROGRAMA DE ORIENTACIÓN.
	13.1 PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN
	13.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
	13.3  QUE SE AVALIARÁ - CRITERIOS DA AVALIACIÓN

	14.- MEMORIA FIN DE CURSO DO DEPARTAMENTO
	15- PROPOSTAS DE MELLORA.
	16 ANEXOS
	16.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN ANUAL DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
	16.2 CONCRECIÓN PAT
	16.3 CONCRECIÓN TEA
	A coordinación e intercambio de información do seguimento farémolo a través do correo do centro. Coordinado pola profesora de Pedagoxía Terapéutica. Utilizando esta canle de comunicación coa familia de maneira continua e fluida, igual que no curso pa...

	16.4 CONCRECIÓN PAD

	16. 5.- PROGRAMA PARA A MELLORA DO COMPORTAMENTO E DE CONVIVENCIA A TRAVÉS DA EDUCACIÓN EMOCIONAL
	17.- FIRMA DOS COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

